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Саскачеванський університет 
відзначив сен. П. Юзика 

почесним докторатом 

Сен. Павло ІО пік (другий зліва! одержує почесний докто-
рат прав від Джона Діфенбейкера, колишнього прем'єр-
міністра Канади, а під цю пору канцлера Саскачеван-

ського університету. 
Оттава. — Як уже ін-

формовано, Саскачевансь-
кий університет надав сен. 
Павлові Юзикові почесний 
локторат прав. Сен. Юзик, 
крім сенатських обо-
в'язків, займає становише 
професора російської істо-
рії при Оттавському уні-
версіпеті та с головним 
директором УНСоюзу на 
Каналу. 

Почесний локторат вру-
чнв сен. Юзикові, до речіч-^вклад в оборону прав лю-
колишньому абсольвентові дннн. 

Саскачеванського універ-
ситету, його канцлер і ко-
лишній прем'єр-міністер 
Канади, Джон Діфенбей-
кер. Як відомо, Дж. Ді-
фенбейкер назначив сен. 
Юзика на цей пост у фе-
деральному парляменті 
Канади в 1963-му році. Під 
час церемонії вручення док-
торату Дж. Діженбейкер 
відмітив особливо заслуги 
сен. Юзика в ділянці бага-
токультурностн і його 

У Видавництві Гарвардського 
університету появилася англомовна 
книга студій Української Революції 

1917-1921 pp. 
Кембридж, Масс. - У 

В-ві Гарвардського універ-
ситету щойно появилася 
друком в англійській мові 
монументальна книга сту-
дій Української Революції 
1917-1921 років, видана 
Гарвардом для Гарвард-
ського Українського До-
слідного Інституту при фі-
нансовій допомозі Україн-
ського Народного Союзу, 
що й зазначено на заголов-
ній сторінці. Книга, яку 
зредагував проф. д-р Тарас 
Гунчак, мас англомовну 
назву: The Ukraine, 1917-
1921: A Study in Revolution 
та крім передмови проф. Т. 
Гунчака і вступного введен-
ня, що його написав проф. 
Річард Пайпс, містить 14 
статтей-праць таких відо-
мих авторів-науковців: Во-
лодимир Стойко: „Україн-
ські національні аспірації і 
російський Тимчасовий 
уряд"; Ігор Каменецький: 
,.Грушевський і Централь-
на Рада"; Тарас Гунчак: 
„Україна під владою Геть-
мана Павла Скоропадсько-
го"; Марта Богачевська-
Хомяк: „Директорія і Укра-
інська Національна Рево-

люція"; Ярослав Білин-
ський: „Персбрання Украї-
ни комуністами"; Юрій Бо-
рис: „Політичні Партії в 
Україні"; Іван С. Решетар: 
„Комуністична партія Ук-
раїни і її роля в Українській 
РеволюціГ; Іван Л. Руд-
ницький: „Четвертий Уні-
версал і його попередники"; 
Богдан Р. Боцюрків: „Церк-
ва і Українська Революція"; 
Артур Е. Адамс: „Велика 
Українська Жакерія"; Фран 
ко Сисин: ,,Нестор Махно і 
Українська Революція"; 
Олег Федишин: ,,Німці і 
Союз Визволення України, 
1914-1917"; Джордж А. 
Брінклі, мол.: „Альянтська 
політика і французька ін-
тервенція в Україні 1917-
1920" та Константнн Bap– 
варів: „Америка і Україн-
ська Національна Справа, 
1917-1920". До книги, яка 
мас 424 сторінки та тверду, 
полотняну обкладинку із 
золотим написом, додатні 
тексти чотирьох Універ-
салів УЦРади в англійсько-
му перекладі, список ав-
торів та індекс. Книга кош-
тус 515.00 і її можна набути 
в книгарні „Свободи". 

„Прометей" і „Діброва" з Торонта 
цієї неділі виступлять в Рочестері 

Рочестер, Н. Й. (Б. Г.) 
— Нову українську пісню 
„В'язень" — ТуреНкова 
привезе чоловічий хор 
,,Прометей" із Торонта на 
великий концерт ,,Луна й 
ритм України" дня 23 
жовтня ц. р. Оттавськнй 
критик звернув на неї свою 
спепіяльну увагу. Жіночий 
хор ..Діброва" везе зі со-
бою ..Спалену пісню" 
Чннча. Словом, дбайливо 
дібрана програма пройде в 
цьому дні на великій сцені 
Істмена. Телевізійна стан-
ція русло 13, повідомила 
про цей рідкісний концерт 
16-го і 17-го жовтня о 
годині 6-ій вечора. Раніше 
повідомляли станції русло 
10 і тепер проходить че-
рез русло 8 в різних порах 
дня. Англомовна преса 
.Демократ енд Кронікл" 
вже повідомляла платними 
оголошеннями і ще буде. 
Тому, шо заінтересування 
цією імпрезою є велике, 
прохається подбати вчасно 
про квитки, найкраше вже 
тепер, як написано в афі-
шах і летючках, бо каса в 

день концерту буде чинна 
тільки нецілих три години. 
,,Істмен Мюзік Лайн" по-
містила своє оголошення 
про цей концерт і, покру-
тивши числа телефону 275-
3111, можна довідатися 
про цей концерт. 

ГАННА КОЛЕСНИК 
ВИСТУПИТЬ ЦІЄЇ 

НЕДІЛІ В СИРАКЮЗАХ 

Сиракюзи, Н. Й. — 
Ганна Колесник, колишня 
солістка Київського театру 
опери і балету, яка кілька 
років тому разом з мужем 
Володимиром Колесником 
вибрала волю й опісля сво-
їм концертовим турне оду-
шевляла українську й аме-
риканську та канадську пу-
бліку в ЗСА і Канаді, ма-
тиме цієї неділі, 23-го жов-
тня, концерт оперних арій і 
композицій та народних пі-
сень в Сиракюзах, Н. Й. 
Концерт відбудеться під 
протекторатом місцевого 
Відділу УККА в залі Вест 
Гілл Гайскул в год. 5-ій по 
полудні. 

КОМПРОМІС ЩОДО 
ОБМЕЖЕННЯ ЗБРОЇ НЕ 

ПОСЛАБИТЬ ОБОРОННОЇ 
СИЛИ ЗСА - ТВЕРДИТЬ 

БІЛИЙ ДІМ 
З огляду на ракет", може спричинитися Вашінгтон. 

те, що протягом останніх 
кількох днів в обох Пала-
тах Конгресу чільні зако-
Нодавці висловили застере-
ження відносно „тентатив-
ного компромісу" між ЗСА і 
СССР в справі нового дого-
вору щодо обмеження 
стратег ічно ї а т о м о в о ї 
зброї. Білий Дім розпочав 
кампанію, яка має на мсті 
переконати Конгрес і 
Департамент оборони, що 
концесії на які погодилися 
президент Джіммі Картер і 
державний секретар Сайрус 
Венс у недавніх нарадах із 
совстським м ін істром 
закордонних справ Андрс-
єм Громиком, не послаб-
лять військової сили ЗСА. 

Ряд законодавців, між 
ними демократичний сена-
тор Генрі Джексон із стейту 
Вашінгтон, висловили по-
боювання, що американсь-
ка згода, щоб Совстський 
Союз міг „змодернізувати" 
біля 300 важких ракет типу 
СС-18, як теж на „тимчасо-
ве" обмеження засягу 
американських „крилатих 

до того, що СССР здобуде в 
недалекому майбутньому 
військову перевагу над 
ЗСА. 

Білий Дім твердить, що 
„тентативне домовлення" 
сприятиме більше справі 
с в і т о в о г о м и р у , ніж 
попередній договір з 1972-
го року та що домовлення 
„справедливіше" для обох 
держав від договору між ко-
л и ш н і м п р е з и д е н т о м 
Джсралдом Фордом і 
совстським лідером Леоні-
дом Брежнєвим з 1974-го 
року. 

, , П р а в д а " , о ф і ц і о з 
к о м у н і с т и ч н о ї п а р т і ї 
Совстського Союзу, у своє-
му виданні з неділі, 16-го 
жовтня, зазначує, що хоча 
ще не усунено всіх розбіж-
ностей між становищами 
СССР і ЗСА щодо нового 
договору в справі обмежен-
ня стратегічної зброї, то 
„тентативне домовлення" 
дає підстави твердити, що 
обидві держави „ступили на 
шлях", який таки доведе до 
нового договору. 

Картер відвідає теж Савдійську 
Арабію 

Вашінгтон. — Білий 
Дім інформує, шо коли 
президент Джіммі Картер 
в кінці листопада і на по-
чатку грудня відбуватиме 
свою 11-денну подорож по 
чотирьох континентах сві-
ту, то відвідає 9, а не 8 
країн, як це первісно пля-
новано, бо вирішив відбути 
теж наради з провідниками 
Савдійської Арабії. 

Раніше речники уряду 

повідомили, що Президент 
відвідає Венесуелю, Бразн-
лію, Нігерію, Індію, Іран, 
Францію, Польщу і Бель-
гію, а тепер вирішив дода-
ти до листи держав і 

Савдійську Арабію. Таким 
чином він протягом 11 днів 
побуватиме на чотирьох 
континентах: в Південній 
Америці, Африці, Азії та в 
Европі. 

Відбувся Крайовий З'їзд Уладу 
Пластового Сеніорату в ЗСА 

1 Ню Йорк. (Н. Н.) -
18-го жовтня 1977 р. в 
Соммервіллі, Н. Дж. в 
,,Гол ідей Інн" відбувся ХІ 
Крайовий З'їзд Уладу 
Пластового Сеніорату. 
З'їзд відкрив молитвою до-
теперішній голова Kpaflo– 
вої Булави УПС в ЗСА -
пл. сен. кер. Михайло Юзе-
нів. Після відспівання плас-
ТОВОГО ГИМИУ, ОДНОХВИЛИН-
ною мовчанкою вшанова-
но пам'ять 24-ох сеніорів 
та сеніорок, які померли в 
останніх роках. 

До Почесної Президії 
З'їзду були запрошені На-
чальний Пластун пл. сен. 
Ю. Старосольський, Го-
лова Гол. Пл. Ради пл. сен. 
Я. Гладкий та Голова 
Пласту в ЗСА — пл. сен. А. 
Мицьо. До Ділової Пре-
зидії були обрані: на пред-
сідника — Мирослав Ла-
бунько і Олександра Юзе-
нів. Комісії з'їзду очолили: 
номінаційну — Володимир 
Бак^ іець, верифікаш'йну — 
Андронік Копистянський, 
резолюшйну — Іван Нин-
ка. Присутні одержали ви-
друковані звіти Крайової 
Булави, а голова М. Юзе-
нів ше усно підкреслив важ-
ливіші події і проблеми. 
Після дискусії над звітами 
пл. сен. Христя Навроцька 

відчитала звіт Кр. Пл. 
Ради з перевірки дії Кр 
Булави і в її імені запро-
понувала уділення абсолю-
торії з признанням, що й 
схвалено одноголосно. На-
чальний Пластун Ю. Ста-
росольськнй склав учасни-
кам привіт та побажав, 
щоби Сеніорат творив і в 
Пласті і в громаді таку 
силу, якою він повинен 
бути. З'їзд привітали та-
кож Голова Пласту в ЗСА 
А. Мицьо, представниця 
Пласту в Англії пл. сен. Ія 
Лагодинська та від Гол. 
Пл. Булави — пл. сен. 
Слава Рубель. 

Резолюційна комісія 
представила з'їздові ре-
золюції, як напрямні для 
праці нової Кр. Булави і їх 
одобрено. Номінаційна ко-
місія подала і з'їзд обрав 
таку нову Крайову Булаву 
Українського Пластового 
Сеніорату в ЗСА: голова — 
Михайло Юзенів, члени — 
Оксана Лобачевська, Воло-
днмир Бакалець, Вячеслав 
Вишневський, Орест Гав-
рилюк, Володимир Залусь-
кнй, Іван Нинка, Ярослав 
Оберишнн та Роман Яцуш-
ко. Пластунів сеніорів і се-
ніорок на терені ЗСА є 840, 
і вони згуртовані у ЗО 
осередках, де діє Пласт. 

КРЕМЛЬ ШУКАС НОВИХ 
ШЛЯХІВ ДЛЯ ПОБОРЮВАННЯ 

„ЕВРОКОМУНІЗМУ" 
Београд, Югославія. — 

Флора Люіс. кореспондент 
газети „ Ню Йорк Тайме" на 
Европсйській Конференції 
для справ миру і співробіт-
ництва в Београді, інфор-
мує, що між численними 
європейськими делегаціями 
поширилися вістки про 
внутрішні „непорозумін-
вя" між кремлівськими вср-
ховодамн. які, мовляв, не 
знають, як в дальшому 
підходити до доктрини „св-
рокомунізму" і яке зайняти 
становище до внутрішньо-
го тиску дисидентів та руху 
сиротину в самому COBCT– 
ському Союзі. Західні ам-
басадн в Москві також пові-
домляють, що на Кремлі 
існують різниці поглядів 
між поодинокими верхово-
дами і досі, як виглядає із 
с о в є т с ь к о ї п р е с и та 
ідеологічних журналів, які 
п о д а ю т ь дуже часто 
суперечні інформації, спірні 
справи не вдалось полаго-
дити. Політичні обсервато-
ри вважають, що йдеться в 
першу чергу про справу вну-
трішнього тиску і руху ди-
сидентів та їхніх прихиль-
ників, які домагаються лі-
бералізації режиму як 
також західнього тиску на 
Конференції в Београді за 
людські права. Виглядає 
однак, що проблема „евро-
комунізму" є першочсрго-
вою справою, яку намага-
ються сяк-так розв'язати 
KOMVHO-МОСКОВСЬКІ верхо-
води. щоб оминути цілко-
витого розпаду комуністич-
ного руху в світі. Як відомо, 
деякі, зокрема Європейські, 
комуністичні партії заявля-
ють, що вони включаються 

в демократичну систему за-
хідніх країн і відкидають 
домінацію Москви. Дуже 
часто цією проблемою зай-
мається совстський журнал 
„ Новоє Время", який друку-
сться кількома західніми 
мовами і широко розпов-
сюдений на Заході. Свого 
часу цей журнал вів 
відкриту кампанію проти 
лідера Комуністичної пар-
тії Еспанії Сантіяго Kap– 
рільйо. Кілька тижнів 
пізніше в цьому ж журналі 
появилась незамітна нота-
тка, що Москва не мас 
жадних жалів до свропей-
ських к о м у н і с т и ч н и х 
партій. Автори замітки за-
перечили також поголоски, 
які були поширились на 
Заході, що Кремль працю-
ватиме в напрямі усунення 
К а р р і л ь я . При т о м у 
„Новос Время" в окремій 
статті нападає на західніх 
журналістів, які, мовляв, 
намагаються ,,розпалюва-
ги війну між дружніми ком-
партіями". У черговому 
числі журналу була надру-
кована довша стаття коли-
шнього лідера Компартії 
Франції Моріса Торсза. в 
якій він стверджус, що сис-
тема Совстського Союзу, 
сперта на робітничу клясу і 
диктатуру пролетаріяту. 
одинока спроможна пова-
л и т и к а п і т а л і с т и ч н у 
систему. Відомо ж, шо 
т е п е р і ш н і к е р і в н и к и 
французької Комуністичної 
партії, а зокрема її лідер 
Жорж Марше. відкинули 
диктатуру пролетаріяту і 
підпорядкованість Москві 
та проголосили, шо маршу-

Оакінченн.ч на І m 4-ій) 

НІМЕЦЬКІ ВІЙСЬКОВИКИ 
ЗВІЛЬНИЛИ ЗАКЛАДНИКІВ 
У ЗАХОПЛЕНОМУ ЛІТАКУ, 
УБИЛИ 4-ОХ ТЕРОРИСТІВ 

Бонн. Західня Німеччина. 
- Дев 'ятдссят хвилин 
перед вигасненням реченця, 
що його визначили терори-
сти, які захопивши літак ні-
мецької повітряної лінії 
„Люфтганза" з 86-ма naca– 
жирами , д о м а г а ю ч и с ь 
звільнення раніше арешто-
ваних німецькою поліцією 
терористів з групи Бадера-
Майнгофа, і двох членів 
Палестинської Визвольної 
Організації, арештованих в 
Туреччині та 15 мільйонів 
німецьких марок викупу, 
погрожуючи рівночасно, 
що як їх вимоги не будуть 
взяті до уваги, вони 
висадять літак разом з 
пасажирами в повітря. Ні-
мецькі вояки звільнили 
усіх пасажирів і вбили 4-ох 
терористів. Терористи за-
хопили літак в полеті з Ма-
йорки до Франкфурту і на 
протязі 5 днів відбули 6,000 
миль подорожі із зупинкою 
в Римі, на Кипрі, Баграіні, 
Думаї, Атенах і Могадішу в 
Сомалії, де на них наскочн-
ли, прибувши окремим лі-
таком з Німеччини. спеці-
яльно вишколені для таких 
акцій військовики, зірвали 
спеціяльним вибуховим 
приладом двері літака, 
застрілили чотирьох теро-
ристів і звільнили усіх за-

кладників. Успішна акція 
НІМеЦЬКИХ ВОЯКІВ ВИКЛИКИ-
ла вдоволення у цілому 
світі і була тріюмфом для 
теперішнього канцлера 
Західньої Німеччини Гель-
мута Шмідта. який від пер-
шої хвилини відмовлявся 
виконати вимоги тсрорис-
т і в . О к р е м и й в і д д і л 
німецьких вояків був 
сформований після мюн-
хенськоі масакри, яку зор-
ганізували були арабські 
терористи і їхні помічники 
проти ізраїльської олімпій-
ської команди. Подібним 
відділом розпоряджас та-
кож Ізраїль, який в минуло-
му році звільни закладни-
ків на лстовищі Етебнс в 
Уганді. 

Речник німецького уряду 
Кляус Боллінг. висловив 
подяку урядові Сомалії. без 
співпраці якого німецьке 
командо не змогло б було 
виконати свого завдання. 
Канцлер Шмідт вислав на 
руки президента Сомалії 
спеціальну телеграму, в 
якій заявляє, шо ...ми ніколи 
не забудемо Вам тісі 
співпраці". Також презн-
дент Картер висловив ириз-
нання німецьким військо-
викам за їхній відважний 
акт у звільненні 86-ох naca– 
жнрів. 

УЧНІ ШКОЛИ УКРАЇНОЗНАВСТВА В ТРЕНТОНІ ОДУШЕВЛЕНІ ВЛАШТУВАННЯМ УНС І „СВОБОДИ" 

Кілька десятків юнаків і 
юначок, учнів Школи Укра-
їнознавства при Народному 
Домі в Трснтоні та членів 
місцевої Пластової Стани-
ці, протягом кількох годин 
минулої суботи. І5-го 
жовтня, милувались і 
подивляли приміщення та 
влаштування Головної 
Канцелярії УНСоюзу і в-ва 
„Свобода", відвідавши їх 
під опікою своїх голови 
Батьківського Кружка п. 
Миколи Веремієнка та учи-
телів: пп. Галини Костюк, 
Павлини.Скремети і Любо-
мира Он'ишксвича. Гостя-
ми в приміщеннях зайняв-
ся головний секретар Воло-

^ ^ . і ш я ^ і і і ? ^ Ш ? ^ У ч н , Школи Українознавства прн Народному Домі в Трснтоні зі своїми опікунами й 
учителями під час відвідин в Головній Канцелярії УНСоюзу. юних відвідувачів не тільки 

з влаштуванням і працею 
Головної Канцелярії УНС, 
але й коротко з минулим та 

сучасним цієї найбільшої у установи. Ред. А. Драган 
вільному світі української додатково познайомив 

відвідувачів з 
твом УНСоюзу. 

вилавниц-

МІЖНАРОДНА АМНЕСТІЯ 
ЗАКЛИКАЄ УРЯДИ ЗВІЛЬНИТИ 

ПОЛІТИЧНИХ В'ЯЗНІВ 
Осльо, Норвегія. -

Ройтер інформує, шо Між-
народна Амнестія, після 
одержання вістки про Но-
белівську нагороду миру, 
опублікувала звернення до 
урядів усіх держав світу, 
закликаючи їх звільнити 
усіх політичних в'язнів, 
знесення кари смертн і за-
боронн тортур. Крім того, 
речники Міжнародної Ам-
нестії заявили, шо гроші, 
одержані разом з грамо-
тою Нобля, будуть зужиті 
на поширення праці Амнес-
тії в країнах третього сві-
ту, включно із країнами 
Азії і Латинської Америки. 
Айсс Ліонаес, голова Но-
белівського Комітету, зая-
внв, шо признання нобе-
лівської нагороди миру для 
Міжнародної Амнестії, бу-
ло рівночасно визначенням 
року 1977, роком політич-
ного в'язня. ,,У світі зро-
стаючої брутальности, по-
шнрення наруги над люди-
НОЮ, Т е р о р и з м у І ІНДИВІДУ-
альннх тортур, Міжнарод-
на Амнестія докладала ба-
гато зусиль, щоб охороня-
ти гуманітарні вартості", 
— стверджується в apry– 

менташї норвежзького па-
рляменту, який приділяє 
мирові нагороди Нобля. 

Численні норвежзькі пар-
ляментаристн звертали 
увагу, що Міжнародна Ам-
нестія, яка обороняє полі-
тичннх в'язнів, дуже часто 
зустрічалася з незаслуже-
ною гострою критикою і 
засудом багатьох східніх і 
західніх урядів і тому прнз-
нання и нагороди Нобля 
було частинним признан-
ням для неї Речники Амнес-
тії при тому відмітили, що 
помнмо того,шо деякі краї-
нн вважають,що Амнестія 
вмішується у їхні внутріш-
ні справи, організація ,,не-
має заміру міняти свою 
тактику, чи завертати з 
обраного шляху". З всли-
кою радістю прийняв віст-
ку про нагородження Між-
народної Амнестії совєтсь-
кнй дисидент Андрей Caxa– 
ров, який раніше сам одер-
жав цю нагороду. Він 
ствердив, що Міжнародна 
Амнестія багато зробила 
також для облегшення долі 
людей в комуністичних 
країнах. 

Совсти збільшили вдвоє 
кількість своїх шпигунів 

на Заході 
Париж. - Місцевий тиж-

невик „Українське Слово" з 
16-го жовтня передає пові-
домлення китайського пре-
сового агентства Сіньгуа 
про те, шо СССР. загрожу-
ючи Европі величезними 
контигентами збройних 
сил. водночас посилює там 
також і свою шпигунську 
діяльність. За інформаці-
ями агентства , число 
совстськнх агентів в Захід-
ній Европі протягом остан-
нього року збільшилося на 
900 осіб. Покликуючися на 
італійську пресу. Сіньгуа 
твердить, що в совстськнх 
посольствах, акредитова-
них в країнах НАТО. на 
кожних чотирьох службов-
ців посольства припадає 
три агенти КҐБ. 

За повідомленням швед-
СЬКОІ ПреСИ. КІЛЬКІСТЬ COBCT-
ських шпигунів в таких кра-
інах як Швайцарія. Австрія, 
Ф і н л я н д і я . І р л я н д і я , 
Швеція та в інших захщньо-
е в р о п е й с ь к и х к р а ї н а х 
останньо подвоїлося. КГБ 
обробкою і підкупом заан-
гажувало для своєї роботи 

понад ЗО тисяч осіб на Захо-
ді. За допомогою шантажу 
та погроз КҐБ анагажус 
для своєї роботи туристів, 
які відвідують СССР, і 
громадян західніх країн, які 
працюють в СССР. 

Совєтські агенти на 
Заході вкладають на себе 
часто тоги „дипломатів", 
„учених", ,,кореспонден-
тів", ..торгівців", „моряків" 
тощо. Вони збирають війсь-
кові, політичні, економічні і 
технологічні інформації. 
Під маскою посилення 
економічної та тсхнологіч-
ної співпраці з Заходом, 
СССР посилає більше 
число шпигунів для зібран-
ня економічних та наукових 
інформацій. зокрема з 
ділянки ядерної промисло-
вості , к о м п ю т е р і в та 
літакобудування. 

Совстськс шпигкнетво 
ведеться не тільки на суші, 
але на морі та в повітрі. Чи-
мале число совстськнх 
літаків постійно фотогра-
фують з великих висот об-
шири Західньої Европи. 

Совєти висилатимуть до Етіопіі 
медичну і іншу допомогу 

Москва. - Совстський 
Союз, як інформує ТАСС. 
висилатиме внедовзі збіль-
шену допомогу для Етіопії, 
головно медикаменти, xap– 
чі, одяг тощо. В повідом-
ленні ТАСС нічого не згаду-
СТЬСЯ Про ПОСТІЙНУ COBCTCb– 
ку допомогу зброєю, з 
допомогою якоїетіопійські 
військові частини ведуть 
війну не тільки проти сома-
лійців. але також проти вну-
трішніх партизанських час-
тнн. які не погоджуються з 

прокомуністичним напрям-
ком у політиці теперішніх 
керівників тієї, колись спо-
кійної африканської країни. 
Говорячи про події в 
Етіопії. ТАСС говорить 
тільки про „військові дії", 
не згадуючи ні словом про 
Сомалію, військові частини 
якої контролюють частину 
території Етіопії. Обидві 
країни — Етіопія і Сомалія 
с альянтами Москви, але 
Кремль, у конфлікті між 
ними, більше схиляється до 
Етіопії. 

ОДУМ вшанує Г. Китастого 
у 70-ліття з дня народження 

Ярдвілл, Н. Дж. (О.Ш.) 
— 22-го жовтня ц.р. у вели-
кій залі української правос-
лавноі церкви св. Юрія 
Переможця в Ярдвіллі (бі-
ля Трентону) ОДУМ влаш-
товус Ювілей маестрові 
Г. П. Кнтастому з naro– 
ди його 70-ліття з дня 
народження. В програмі 
ювілею: бенкет-концерт і 
баль. В концерті візьмуть 
участь наші відомі солісти: 
Г. Шерей, М. Кокольська, 
В. Тисовськнй, маестро 
Соневнцькнй, балерина Г. 
Козак та бандуристи — 
переважно його учні літніх 
таборів вдосконалення гри 
на бандурі, які відбувають-
ся вже протягом чотирьох 
років на Одумівській оселі 

„Київ". 
Влаштуванням цього 

Ювілею ОДУМ має на меті 
віддати пошану патріярхо-
ві українського наиіональ-
ного інструменту бандури, 
який майже ціле своє жит-
тя присвятив не лише грі на 
бандурі, але й унікальній 
композиції музики для бан-
дурн. Його праця зали-
шиться дуже дорогоцінним 
вкладом у розвиток україн-
ської культури і, очевид-
но, відіграє спеціяльну ро-
лю у вихованні молодої 
української людини поза 
межами України. 

Ювілейний комітет за-
клнкас українське грома-
дянство взяти участь у цьо-
му святкуванні. 
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Шкідлива співпраця 

І, 
Ї( 

Минулого тижня американська „космічна таксівка". 
яку названо ;,ЕнтерпраЙс" і яка в недалекому майбут-
ньом) перевозитиме американських астронавтів і науков-
цін до космічних лябораторіЙ в орбіті Землі, відбула свііі 
четвертий успішний пробний полст, піл час якого 
виконано всі іапляновані посліди. 

В гоП самий час лва СОВІТСЬКІ космонавти, які 
Долетіли в космос на кораблі ,,Соют-23", не могли 

.'нйконаги свою іавдання, а саме, злучитися зі COBCT– 
С6ЯВ010 ДОСЛІДНОЮ Л Я б О р а т б р І Є Ю І ПІСЛЯ ТІЛЬКИ 24-ГОДИН-

. ткио перебування а орбіті мусіли повернутися на Землю. 
Новий американський успіх і чергова совітська 

І невдача - це гільки піе один доказ, шо протягом 
останніх кільканадцятьох років Совєтський Союз опи-
Ініпся дуже лалеко позаду ЗСА в ділянці дослідів космосу. 

і Наприклад, комі американські астронаті. вже кілька-
кратно осідали на Місяці, совітські космонавти там ше 
ювсім не були, 

Однак, не іважаючи на те. що ЗСЛ так виперс-
ін.ні Совєтський Союз в ділянці космічних ДОСПІ-
ііи, американське Крайове Аеронавтнчне і Космічне 

У правління (МАСА) недавно шову повідомило, шо 
незабаром відбуватимуться дальші переговори І пред-

іавниками Академії Наук CCGP шодо спільних екслери-
ментін на ..міжнародній космічній станції-лябораторй", 
чкі мали б проходити в 1980-их роках. 

Ніс н липні 1975-го року відбувся перший спільний 
іюлеї американських астронавтів і совітських KOCMO– 
паїніи v сполучених космічних кораблях ,,Аподло" і 
,^СоїО'Г'. Отже, спільні досліди на ,,міжнародній косміч-
wiit лябора торії" були б продовженням цісї співпраці ЗСА 
а СССР :̂  космосі. 

Проте, па підставі досвіду ^ цього спільного полету в 
1975-MJ році можна твердити, шо і всі майбутні спільні lj 171 " м у 

7 космічп 
ІССЧ І 
А г4с 

Г 

t.g- ириііес) ті, бата і о більше користн Совітському Союзові. 
j P ніж Америці. СС'СР, який, як тгадано. опинився дуже 
Ж f in iejEo пошп ЗСА шодо дослідів космосу, піл час 
ІГ ііі.иОговн до спільното полету в липні 1975-го року, як 
KJF геж.Ачас самого полету одержав багато американського 
г̂ іемго?фНчноїо шаннн, випрацьованого американськими 

ііауковшіми протягом довгих років. Ці досліди коштува-
іи Америці великі суми грошей і труду, а Совстський 

Сою t у липні 1975-го року дістав це технологічне знання 
безкоштовно, шо дало Москві змогу призначити більше 
і роїпеТі на ро ібулов^ різних ролів зброї для здійснення 
СІННІ остаточної цілі: іавоювання світу. Такі коштовні і 
гтебсшечні для ЗСА і цілого вільного світу ,,подарунки" 
дістане СОВЄТСЬКИЙ Союз із усіх майбутніх спільних 
космічних ПОСЛІДІВ. 

Крім ЦЬОГО, дальша співпраця ЗСА і СССР у космосі 
м о ж е витворити N багатьох країнах світу помилкове 

„. '. нраженни. шо Совітський Союз нібито і на тому самому 
g рівні і Америкою в ділянці космічних дослідів, коли в 

,–' ' дійсності СССР опинився далеко позаду ЗСА. Дальші 
і спільні посліди можуть спричинитися до підсилення 
сові гиькоі брехливої пропаганди про нібито „передову" 
Cow іськх гехнологію і науку. 

Отже, можна ( певністю гвердптн, шо співпраця ЗСА 
іі Совітським Союзом шодо дослідів космосу дуже 
корисна для Москви, але шкідлива для Америки. Тому 
Білий Лім і НАСА повинні іастановигися пал тіїю 
проблемою ше іаки поголяться на спільні експерименти 
it СОВЄТСЬКНМ СоКИОМ на ,,МІЖНарОДНІЙ космічній 
і. тапіпі-лябора юрії". бо така співпраця і луже 
о інобічна і вира иір ирої и найкращих ін і ересів Америки. 

Застій в ОН 
Наради X X X11 Сесії Генеральної Асамблеї Організації 

Об'єднаних Націй, які тривають вже майже місяць з 
участю у початковій сталії міністрів закордонних справ 
багатьох держав, покишо не принесли жадних позитив-
них результатів чи розв'язки бодай головних питань, які 

-'стояли на першому місці обговорення тієї міжнародної 
f організації. Небагато, як виглялас, допомогла примир-

ї ^'ііива пррмова президента ЗСА Джіммі Картера, яку він 
І гвиголоенн на сесії Генеральної Асамблеї у вівторок, 4-го 

і жовтня ц. p.. і в якій він закликав Совстський Союз 
іменшнти кількість нуклеарної зброї, вілмічуючн, шо 
З'єднані Стейги Америки готові зменшити запаси 
атомової зброї на 50 відсотків, якшо це мало б 
спричинитися до зменшення атомового озброєння у світі, 
і якшо тим самим шляхом пішли б інші потуги світу, 
(Окрема Совєтський Союз. Ні однієї справи, яка досі 
стояла на порядку нарад - перелання влади в Родезії в 
руки автохтонів, тобто чорної більшости, поширення 
політичних прав чорних у Південній Африці, підписання 
мирового договору між Ізраїлем і арабськими країнами 
на Близькому Сході та багато інших, Генеральній 
Асамблеї не вдалось позитивно полагодити, і вони, поза 
незобов'язуючими резолюціями, дальше залишилися 
проблемами для світу. 

Треба при тому відмітити, шо генеральний секре-
ТарОН Курт Вальдгайм вже раніше скептично висловив-
ся про ^неефективність праці деяких головних агенцій 

^Об'єднаних Напій, а головно про Ралу Безпеки, яка, 
- згідно І даними Вальгайма, за час свого існування 

І відбула понад дві тисячі засідань, з них 467 засідань для 
t ^розв'язки проблеми Близького Сходу, але ця проблема й 

І 'досі залишається нерозв'язаною, шобідьше, вибухово-нс-
, безпечною. У своїй критиці Ради Безпеки ОН за її неуспіх 

І у виконанні покладених на тієї Статутом обов'язків з усіх 
питань, а не тільки Близького Сходу, Вальдгайм заявив, 

,. цю Рада Безпеки і деякі інші агенції ОН відбувають сотні 
безплідних засідань і все не діється в часі дуже глибоких 
криз та міжнародних конфліктів. Все це говорить, шб у 
самій процедурі ліяльности цих агенцій не все гаразд. 

1 хоч генеральний секретар ОН говорив тільки про 
Раду Безпеки і про „деякі" агенції Об'єднаних Націй, то 
фактично його критику можна віднести до цілої системи 
ОН, праця якої викликає сумнів в членських державах 
,'цґо.іо спроможності! ОН розв'язати будь-яке питання 
міжнародного значення. Знавці твердять, шо якшо в 

.найближчому майбутньому не буде піднесена сфектиа-
, кість в праці ОН, то її чекає доля Ліги Напій, або в 
б , врашому випадку вона перетвориться на організацію 
t рлплкущв, чи стане форумом пропаганди багатьох, 
-'"^окрема диктаторських держав. Якшо б, однак, дійшло 

' ло такого стану, то ОН не видержить фінансово і тоді 
іаламйння прийде на цілій липі. Гакож проголошені 
Декларації ОН про людські права, які говорять про 

'' високі цілі в иарнні здійснення свобід людини, але не 
здійснювані на практиці державамн-членамн ОН, 
свідчать не тільки про застій, але про завмирання 
Організації Об'єднаних Націй. Тільки активна дія рятує 
віл смертн кожну організацію, а тим більше організацію 

отг 

Таїса Бот данська 

УМІ ВІДЗНАЧАЄ 25-РІЧЧЯ 
Цього року сповнилося 

25 років існування Україн-
ського Музичного Інститу-
ту Америки. У 25-річчя ді-
яльности цього Інституту 
мусимо звернути наші очі 
назад, на цей важливий день 
29-го серпня 1952 p., коли 
група музик-ентузіястів під 
проводом проф. Романа 
Савицького взялась до ве-
ликого і сміливого діла. 

Без ніяких фінансових 
засобів, без відповідних 
приміщень, але з довголіт-
нім досвідом, професійні 
музики, зібрані на засіданні 
музичної секції Літератур-
но-Мистецького Клюбу в 
Ню Йорку, сказали собі: 
Ми починаємо колективно 
працювати над музичним 
вихованням української мо-
лоді і на взір Вищого Му-
зичного Інституту імени 
Лисенка у Львові заснову-
ємо Український Музичний 
Інститут в Ню Йорку та 
Відділи в містах, де будуть 
кваліфіковані музики. 

Обдарований багатьма 
талантами піяніст і педагог 
Роман Савицький мав в 
собі ще й непересічний opra– 
нізаційний хист, і залізну 
волю, яку мають тільки 
великі мужі. Своїми ідеями 
він вмів захопити і в дуже 
короткому часі приєднати 
до праці в УМІ не тільки 
бувших учителів Музичних 
Інститутів з Галичини. му-
зик-педагогівз Наддніпрян-
ської України, але теж мав 
довір'я до зовсім молодих, 
часто своїх бувших учнів, 
які покінчили вищі музичні 
студії в Західній Европі 
(Відні, Зальцбургу, Мюн-
хені, Берліні) і. опинившись 
в Америці, горіли бажан-
ням працювати над україн-
ською молоддю. 

Для проф. P. Савицького 
добро української молоді, 
яка з батьками опинилась 
після воєнної заверюхи та 
таборового життя на аме-
риканському континенті, 
було багато важливіше, як 
власна піяністична кар'єра, 
як власне здоров'я. 

В українській пресі, появ-
лялись статті проф. Савиць-
кого, де він виразно зазна-
чував, що без УМІ україн-
ська молодь не могла б 
знайти джерел для збага-
чення свого українського 
духа і що вдержування ук-
раїнської музичної куль-
тури без власних джерел 
взагалі неможливе, то ж 
саме оснування УМІ вва^ 
жав конечністю. 

В „Свободі" з 27-го cepn– 
ня 1952 р. писав: Не та-
ланти творять тривкі цін-
ності, але роблять це тільки 
працюючі таланти і допер-
ва на грунті твердо працю-
ючої і шукаючої правднво-
го знання армії талантів 
можуть вирости одиниці, 
які штовхнуть нашу музику 
наперед і здобудуть для неї 
світ..." 

Українське громадянство 
з великим довір'ям відгук-
нулось на пляни першого 
директора УМІ проф. P. 
Савицького. Молоді бать-
ки, які під час війни не мог-
ли дістати музичної освіти, 
все що найкраще хотіли 
дати своїм дітям. Часто з 
перших зароблених грошей 
купували інструменти і з 
великим довір'ям віддавали 

своїх дітей на науку до У ML 
Вони зрозуміли й те, що 
крім парафіяльних шкіл, 
шкіл українознавства і мо-
лодечнх організацій Укра-
інський Музичний Інститут 
це ще одна установа, яка 
збереже їхню дитину від 
злих зовнішних впливів, 
яка збагатить в дитині її 
українські надбання, вще-
пнть любов до рідної, укра-
їнської культури. 

Вже з вересня 1952 р. по-
чав діяти Український Му-
зичний Інститут в Ню Йор-
ку і Відділи Філадельфія, 
Честер, Нюарк-Ірвінгтон, 
Пассейк, Джерзі Ситі і Елі-. 
забет. В 1953 р. повстав 
Відділ Клівленд, опісля Л о-
рейн, Вілмінгтон, Балті-
мор, Трентон, Боффало, 
Гартфорд і Ню Гейвен, з 
1957 р. Вашінгтон, Детройт, 
згодом Бріджпорт, Йон-
керс, Бруклин, і Чікаго. 
Менші осередки співпрацю-
вали з більшими Відділами 
та часто спільно влаштову-
вали іспити і виступи учнів. 
Іспитову комісію очолював 
двічі річно у всіх Відділах 
протягом сімох перших ро-
ків директор Роман Са-
вицький. То ж не диво, що 
виснажуюча педагогічна 
праця, організація і перевір-
ка шкіл УМІ ослабила мо-
лоде серце і проф. P. Ca– 
вицькиЙ ненадійно відін-
шов у вічність — 12 січня 
1960 р. на 53-му році життя. 

Роман Савицький був ду-
шею УМІ і для всіх учите-
лів, учнів, батьків та грома-
дянства був це важкий удар: 
як існувати далі, як іти без 
провідника?! 

Але надто живі і важливі 
були ідеї Савицького, надто 
богато муравлнної праці 
вклав він в розбудову шкіл 
УМІ, надто важливим було 
для нього дати музичну 
освіту якнайширшим колам 
нашої молоді. То ж з по-
двійним завзяттям ті, що 
залишились, продовжувати 
розпочате діло. 

Найвищою владою УМІ 
є Загальний З'їзд Учителів, 
що відбувається раз в рік в 
Ню Йорку, на якому вибн-
расться нову Управу та об-
говорюється педагогічну 
ділянку. Статут УМІ nepe– 
ходив різні зміни і допов-
нення, а в 1966 р. УМІ заін-
корпоровано під назвою 
Український Музичний Ін-
ститут Америки, Інк., а наз-
ву директора змінено, за 
американським законом, на 
президента. Очолювали 
управу УМІ учителі: Роман 
Савицький 1952-1959, д-р 
ІгорСоневицький 1959-1961 
д-р Зіновій Лисько 1961-
1968, Дарія Карановнч 1968-
1970, Мелянія Байлова 
1970-1976, Таїса Богданська 
1976-1977. 

Під цю пору працює 13 
Відділів УМІ і їхніми керів-
никами є: Балтімор - Лідія 
Шавяк, Вашінгтон — Ольга 
Сушко - Наконечна, Де-
тройт - д-р Богдан Лон-
чина, Ірвінгтон - Галя 
Клим, Клівленд - Ірина 
Винницька, Лорейн - Да-
рія Микита, Нюарк - Да-
рія Карановнч, Ню Йорк -
Мелянія Байлова, Пассейк 
- Ольга Чипак, Трентон — 
Ярослав Лабка, Філядель-
фія - Юрій Оранський, 

ХАТА Й ОРАНЖЕРІЯ В 
КОСМОСІ 

(М. Л-ий). Англійські 
часописи принесли вістки, 
що совєтські науковці жи-
ли в Сибірі чотири місяці у 
свого роду „космічній ха-
тї" з оранжерією, щоб 
переконатися, чи можливо 
жити в штучному оточен-
ні, похожому на плянетар-
не. Якщо висліди показали-
ся б корисними, то такий 
спосіб життя пристосували 
б у будуччині в космічних 

Честер - Ярослава Ко-
брин, Чикаго — д-р Олена 
Квірнбах. 

Годі в одній статті внчис-
лити всі досягнення УМІ. 
Наша 25-річна праця про-
ходить на очах українсько-
го громадянства, а в пресі 
появляються постійно зві-
домлення з нашої діяльнос-
ти. Кожний Відділ має в 
собі щось індивідуальне, а 
спільним є наше стримлін-
ня до осягнення найвищого 
рівня. Збірні учнівські вис-
тупи, концерти Відділів, 
концерти „Визначних уч-
нів" тематичні вечори з до-
повідямн, самостійні учнів-
ські та дипломові речіталі, 
хорові концерти та опери, 
які ставив УМІ, збагачують 
культурне життя наших 
громад, а на Казочки Му-
зичного Дошкілля жде не-
терпелнво вся дітвора. 

Щоб приготовити учнів 
УМІ до американського 
музичного життя, учителі 
включають їх до конкурсів-
фестивалів, до американ-
ських авдицій, де учні здо-
бувають перші місця, при-
носять часто грошові наго-
роди і найвищі оцінки. То-
му наші учителі були вже 

не раз запрошені вести по-
казові лекції для американ-
ських педагогів на їхніх 
місячних зборах. Завдяки 
високому рівні УМІ, в на-
ших клясах навчається що-
раз більше американських 
студентів. 

УМІ не тільки займаєть-
ся педагогічною ділянкою. 
УМІ спонзорує концерти 
мистців, авторські вечори 
композиторів, влаштовує 
концерти Української Му-
знки, а добродійними кон-
цертами піддержує матері-
яльно важливі задуми гро-
мади. 

Видаванням творів укра-
їнських композиторів nonv– 
ляризує їх серед американ-
ців. Тепер підготовляється 
до друку Альбом для почат-
ківців Романа Савицького, 
минулого року вийшла 
„Верба" Миколи Фоменка. 

Всю адміністративну ро-
боту Президії і Відділів 
ведуть самі учителі, часом 
при допомозі Батьківських 
Кружків. 

23-го жовтня 1977 р. Учи-
телі УМІ розпічнуть Загаль 
ним З'їздом в Ню Йорку 
Ювілейні святкування, які 
триватимуть протягом 
1977; 78 Шкільного Року. О 
год. 12-ій помолимось в 
церкві св. Юра, за тих, які 
будували УМІ, які були 
тими філярами на яких дов-
гі роки спирався Інститут в 
різних Відділах, а які, на-
жаль, не діждали святку-
вати разом з нами. Клони-
мо голови перед їх світлою 

(Закінчення на cm. 3-ій) 

кораблях, станціях і коло-
ніях. 

Повітря, потрібне для 
віддиху в цій запечатаній 
хаті, доставляють росли-
ни, які видають із себе 
кисень, а харчі й напої 
подають скоро виростаюча 
пшениця і різна городина. 
Рослини виростають під 
штучним світлом. Микола 
Бугреєв і Генадій Асіня-
ров збирали свої власні 
плоди: пшеницю, капусту, 
салату, моркву, редьковій, 
огірки й цибулю. Дослід-
ниця Марія Селенко поки-
нула оранжерею після то-
го, як устаткувала конвеєр 
для рослин. 

Підлога тієї „космічної 
хати" виносить 126 квад-
ратних метрів, а об'єм -
315 кубічних метрів. Поло-
вину приміщення займа-
ють рослини, які відігра-
ють важливу ролю в поста-
чанні кисня. Досить води 
для пиття і вмивання діста-
ється конденсацією. В од-
ній частині тієї хати, яку 
зовуть ,,огородом", є са-
латна городина і картопля 
,,чуфа", друга частина це 
,,нива" пшениці, яка ви-
ростає шодев'ять днів снс-
темою конвеєра, завдяки 
якій пшениця потребує 63 
дні, щоб доспіла. В третій 
частині є хльореля, що 
знаменито витворює ки-
сень і воду, але тієї хльо-
релі покишо не можна їсти. 
Кожний науковець у такій 
,,хаті" має свою кухню з 
електричною кухонкою й 
холодільником, душ, уми-
вальницю і туалету та й 
маленьку бібліотеку. Меш-
канці тієї ,,хатн" можуть 
бачити один одного крізь 
велике вікно, говорити з 
собою через телефон, ди-
витнея на телевізійний ек-
ран і слухати радіо. Під час 
УСІЄЇ ТІЄЇ с п р о б и ДОСЛІДНН-
КИ МОЛОТИЛИ СВОЮ ПШЄНИ-
цю й уживали муку для 
печення хліба, паляничок, 
бісквітів і булочок. Щодо 
харчів, то тих спроб ше не 
викінчили. Тому, шо бра-
кувало протеін і тваринних 
товшів, їх заступали змага-
зинованими харчами. 

Насправді ці спроби со-
вєтськнх науковців це ніяка 
новина, ані сенсація, бо в 
Америці вже від яких де-
сять років впрошують poc– 
лини і квіти під штучним 
світлом. І то навіть гос-
поднні роблять це у своїх 
замкнених убікаціях чи пив-
нниях. Совєтські науковці 
робили всі досліди на зем-
лі, де їхня хата стояла 
кріпко й не рухалася з 
місця, тому заходить пи-
тання, чи вдасться така 
спроба в космосі на кораб-
лі, або на станції і ко-
лоніях, які є в русі. 

mufkitiiin,i,iti,i,iUfki,i,mi 
БАТЬКИ! Зв'яжіть замоло-
ду ваших дітей з найстар-
шою, найбільшою й найба-
гатшою українською націо-
пальною установою поза ме-
жами батьківщини, якою с 
Український Народний Со-
юз, щоб запевнити їм кращу 
будугність, в нашій громаді 
у вільному світі нового сві-

домого глена! 
,ЩЦЦЩЦЦЦЩЩЩІ 

Володимир Мацьків 

ПОДІЯ З ІСТОРІЇ НАШОЇ 
ЦЕРКВИ 

Цікаві події бувають не 
тільки в житті окремих 
людей, але також у житті 
провідних чинників і мо-
жуть мати великий вплив 
на життя цілого народу 
або його Церкви. Такі події 
не все йдуть з плинами 
людей, вони часто появля-
ються непередбачено. Ду-
же можливо, шо тут діє 
виша сила, Господня все-
могучість. 

Подія, про яку хочу роз-
казати, відбулася у часі 
Наполеонських воєн на по-
чатку ХІХ сторіччя. 

Саме тоді, під впливом 
та заходами французького 
цісаря Налолеона, створе-
но т. зв. Варшавське кня-
зівство, до якого належали 
центральні землі Польщі. 
Галичина від 1772 р. нале-
жала до Австрії. Наполе-
он, який уважав себе непе-
реможеним, провадив вій-
ни з різними тодішніми 
державами, а також і з 
Австрією. 

Австрійський цісар, ду-
маючи, що східній частині 
його держави не грозить 
ніяка небезпека, забрав 
майже все військо на за-
хід, щоб обороняти свою 
державу від Наполеона. 

Поляки у Варшаві, діз-
навшись, що в Галичині не-
має війська, вислали туди 
свої військові частини, щоб 
прилучити Галичину знову 
до Польщі. Це їм легко 
удалося, бо Галичини не 
було кому обороняти. 

Це сталося весною 1809 
Р-

Поляки, прибувши до 
Львова, столиці Галичини, 
почали заводити свої по-
рядки, а рівночасно нака-
зали нашому Митрополи-
тові Антонові Ангеловиче-
ві, щоб він офіційно nporo– 
лосив, що Галичина стала 
знову частиною Польщі і 
все духовенство і всі миря-
ни мають вповні повину-
ватись польській владі та 
виповняти її прикази. 

Митрополит цього ніяк 
не хотів учинити. Він знав, 
що Польща давніше поне-
волювала наш нарід, і не 
хотів, щоб це саме повто-
рилося вдруге. Він волів 
австрійську владу, яка по-
казалась більш справедли-
вою і більш людяною для 
українського народу. 

Поляки, бачучи нехіть 
Митрополита до їх прика-
зів, постановили його при-
мусити. Вони так обсадили 
своїм військом Святоюрсь-
ку гору, де знаходиться 
катедра і митрополича па-
лата, шо Митрополитові 
важко було свобідно руши-
тися. Вони робили часті 
ревізії у митрополичих кім-
натах та забирали все, що 
мало якусь вартість. Доб^ 
ре, що наші люди, дізнав-
шись про це все, могли 
принести йому часом дещо 
їжі, бо поляки не дали йому 
навіть ложки страви. 

Разом з Митрополитом 
був його дорадник, гене-
ральний вікарій Львівської 
Архиєпархії о. д-р Михай-
ло Гарасевич, який із усіх 
своїх сил підтримував ста-
новище Митрополита, а 

може був навіть ініпіято-
ром того опору. 

Коли вже ситуація була 
нестерпна і дуже загрозли-
ва, бо Митрополита хоті-
ли арештувати і запрото-
рити в тюрму, о. Гарасе-
вич намовив його втікати. 
Він завчасу поробив всякі 
приготування та повідомив 
ДеЯКИХ ВПЛИВОВИХ СВЯШЄНИ-
ків про становище, в якому 
опинився Митрополит, і 
чекав тільки на пригожу 
хвилину, а коли вона прий-
шла, обидва духовники пс-
реодягнувшись у селянсь-
кий одяг, непомітно вийш-
ли зі Святоюрської гори. 
Це було в червні 1809 р. 

Вони пішли на південь в 
напрямі Карпат. Ішли коло 
міста Бібрки, а опісля Жи-
дачева, аж дійшли до пів-
денної границі Галичини, 
шо лежала в Карпатах. 
Правда, деякі священики, 
до яких вони заходили по 
дорозі в окремих селах, 
старались їм допомогти 
харчами та відступаючи 
фіру або коні, якими вони 
їхали замість іти піхотою. 
Так дійшли вони до села 
Сенечола, що лежить серед 
гір майже на самій гранн-
ці з Угорщиною, думаючи, 
що тут спокійно пережи-
вуть до того часу, коли 
ситуація виясниться та змі-
ниться. 

Одначе, поляки дізнав-
шись про втечу Митропо-
лита, післали за ним noro– 
ню, а рівночасно проголо-
сили велику грошеву наго-
роду тому, хто допоможе 
його зловити, або принесе 
його голову. І знайшовся 
такий чоловік, який злахо-
мився на „нагороду" та 
зрадив полякам місце nepe– 
бування Митрополита і о. 
Гарасевича, і поляки схопн-
ли обох. Вони заарештува-
ли Митрополита та о. Га-
расевича і доставили їх до 
міста Стрия. 

Але арештованим прий-
шов на допомогу щасливий 
припадок або Божа допо-
мога. Коли цих двох 
наших визначних духовнн-
ків спроваджено до Стрия, 
Львів зайняли австрійські 
війська, розгромивши по-
ляків, які утікали, хто куди 
міг. 

Митрополит і його до-
радник були врятовдщ?чЗР-
нн могли вже спсТкшно по-
вернутись до Львова та 
продовжувати свою працю 
на церковній-йиві. 

Коли про це все дізнався 
австрійський цісар, а голо-
вно про те, що організа-
тором цієї утечі був о. 
Гарасевич, він старався ви-
нагородити о. Гарасевича,: 
та найменував його баро-
ном, а до його прізвища 
додав ще друге фон Нойш-
терн — барон о. д-р Ми-
хайло Гарасевич фон 
Нойштерн. Українська це-
рковна влада задумала іме-
нуватн його єпископом, 
але різні позакулісові впли-
ви поляків перешкодили в 
цьому. 

Ось таку подію пережи-
ла наша Українська Като-
лицька Церква 168 років 
тому. 

, f t t f i t f f W f f f f — f f f t i O P M t t m O A ; 

УКРАЇНСЬКЕ ЧУДО 
ВЮТИЦІ 

Репортаж Леоніда Полтави 
Ьг400ФФФФФ9Ф9ФИІФФФФ4Ф4Ф9бФ60ФфіФбФФ(ЇФФффФУФ409ФФФФФ0ФФі 

(1) 

Головна подія 
Року Божого 1977, дня 25 вересня, у неділю невелика 

українська громада в промисловому місті Ютиці, у стейті 
Ню Йорку (яких 5 гт. автом від Ню Йорку) пережила 
незвичайну подію. Того дня о. шамбелян Омелян Манас-
тирський, у заступстві Єпископа Владики Йоснфа Шмон-
дюка. о. крнлошанин Богдан Смик, парох української 
католицької церкви св. Володимира в Ютиці, в присутноо 
ті великої кількости українського і американського 
духовенства, представників влади, інж. — архітекта 
Аполінарія Осадци та до 250 мирян — поблагословили 
наріжний камінь нової величної церкви св. Володимира. 

У Ютиці живуть лише 100 родин — парафіян церкви св. 
Володимира. Збірка фондів на будову нового храму 
розпочалася 15 років тому і ще триває. Але нове Боже чудо 
звершилось: українська людина здвигнула на вільній 
американській землі ще одну рідну святиню! 100 родин, 
очолених у цьому важкому поході віри і вірности, 
улюбленим пастирем о. кр. Богданом Смиком, таки 
дійшли до перемоги. Із далеких століть княжої Украінн-
Русн прийшла до Ютики велична,струнка і міцна Церква. 
Не даремно сказав репрезентант міської влади на бенкеті 
увечорі: „Дякую вам, українці, за те, що живете в Ютиці, 
шо будуєте Ютику і що молитесь у Ютиці!" 

„На Бога надійся та й рук прикладай!" - не знаю, чи 
чули таку полтавську приказку наші земляки в Ютиці, але 
вони її здійснюють на практиці. 

Зусилля цієї малої громади такі великі, що справа 
остаточного завершення будови церкви св. Володимира 
Великого в Ютиці мала б стати всеукраїнською справою 
українців у благословенній Богом Америці. Вже зведені 

ті MVPM. иже стоїть на погідній копулі-бані 

хрест, а саму копулю розпочали покривати міддю. Та ше 
перед будівниками Храму такі великі видатки, що коли. 
Читачу, масте сто долярів чи тільки одного доляра 
вільного — покладіть і Ви свою цеглинку, як вияв віри і як 
рішуче заперечення московської практики — зривання 
динамітом українських святинь! Відгукніться, чим 
зможете, на адресу: Уегу Rev. Bohdan gmyk, Pastor, St. 
volodymyr Ukrainian Catholic Church, 296 Uennesy St.i 
Utica, N.Y. 13502. 

Велюся історія малої громади 
Як і в більшості місцевостей українських поселень у 

Америці, до Ютики прибули кілька українських родин ще 
задовго перед Першою світовою війною. Важко працю-
вали. І непомітно зійшли зі світу. їх було замало, щоб 
поставити церкву, закласти школу. У більшості вони самі 
себе називали „русинами". Тх реєстрували невігласи як 
„росіян"... На старому цвинтарі ще збереглися кілька 
почорнілих хрестів. Національна несвідомість привела до 
того, що в Ютиці від давніх років є Російська Церква — а в 
ній чимало прихожан-українців, з дуже давніх поселенців 
які російської мови ніколи не знали і знати не будуть... 

У 1900-х pp. багато українців-імігрантів поселювалися в 

Каноні Трой, Олбані, Гадсон, Вотервліт, а потім — у 
Іогавкській Долині, де знаходили працю на шахтах, 

заводах, у Ютиці — головно в текстильній промисловості, 
що давала заробіток, хоча не вирізнялась особливими 
гігієнічними умовинами. Але життя наладнувалось і, як 
інформує в дбайливо виданому памфлеті „Українці в 
Ютиці - Ромі та Могавк Долині" проф. Ярослав Лектей 
(видано з нагоди 200-ліття ЗСА і 100-ліття українського 
поселення в Америці), в 1911 р. українцілже мали свою 
церкву в Геркімері, Н.Й., а в Ютиці - церкву св. Петра й 
Павла — в 1912 р. У недалекому Ромі, куди щонеділі тепер 
поспішає із Ютики, щоб і там відправити Богослуження, о. 
парох Богдан Смик, церкву збудували РБ 1918. 

Зростала національна свідомість там, на Батьківщині, 
де загорялися в 1917 р. перші вогні незавершеної і досі 
Української Національної Революції. Зростала вона й тут, 
серед нових поселенців з України, і серед давніше 
поселених земляків, завдяки історичним українським 
Православній і Католицькій Церквам, праці братських 

забезпеченевих Союзів, пресі рідною мовою, українським 
школам. У Ютиці в 1940-х pp. діяли відділи УНСоюзу і 
СУК „Провидіння", люди мали забезпечену духово-
релігійну обслугу, а на життя заробляли головно в 
текстильній промисловості, на фабриках, заводах. 

Коли по Другій світовій війні почали до міста Ютики 
прибувати нові імігранти з України, то вони не приїхали на 
голе поле. Давніші поселенці мали тут чималі осяги. 
Однак, вже в 1950-х pp. текстильна промисловість у цім 
районі почала занепадати. Велике безробіття змусило і 
давніших поселенців, і нових шукати праці. Сотні 
українських родин виїхали з цього невеликого, гарно 
упорядкованого, чистого міста. 

Українська католицька парафія св. Володимира в Ютиці 
втратила понад половину свого членства. Та не пропала 
душпастирська праця нового імігранта, отця радника 
Савина Дурбака, який у грудні 1949 р. відправив у Ютиці 
першу Службу Божу для українців-католиків у костелі 
Отців Францісканів. Під проводом цього сл. п. Духовниха 
відбулися в Ютиці 14 січня 1950 р. сходини, засновано 
парафію з понад 100 осіб, у тому 40 дітей, вибрано 
Церковний Комітет. Дальші Богослуження відбувалися в 
литовській церкві св. Юрія. 

Зі збільшенням кількости вірних виринула потреба мати 
власну церкву. Комітет Придбання Церкви діяв і за нового 
душпастиря, о. Івана Прокоповича. У грудні 1951 р . 
закуплено церковну будову від Єпископалів при 1108 
Стейт вулиці за 7,800 дол. Багато вклали в неї вірні 
жертвенної праці і гроша, заохочувані добрим словом і 
змістовними проповідями-нового пароха — о. Богдана 
Смика. Він перебрав парафію 1-го травня 1953 p., коли з 
Ютики вже розпочався через нестачу праці український 
відплив. ЗО травня 1953 р. Кир Константин Богачевський, 
перший Митрополит УКЦсрквн в ЗСА, посвятив віднов-
лений храм. 

(Продовження буде) 

УКРАЇНСЬКА СВІТЛИЧКА ДОПОМАГАЄ 

БАТЬКАМ ВИХОВУВАТИ ДІТЕЙ. 



Ч. 230. СВОБОДА, ЧЕТВЕР, 20-го ЖОВТНЯ 1977 

Нобелівську нагороду в економіці 
признано бритійцеві і шведові 

Стокгольм. - Шведсь-
ка Королівська Академія 
Наук повідомила минулої 
п'ятниці, шо цьогорічну 
Нобелівську Нагороду в ді-
лянці економіки признано 
78-річному проф. Бертілові 
Оглінові, колишньому лі-
дерові Шведської Лібсраль-
ної партії, та 70-літньому 
д-рові Джеймсові Мідо-
ві, колишньому професоро-

ві в Кембриджському уні-
верситеті в Англії. Обид-
вох науковців відзначено за 
їхній вклад у теорію шодо 
міжнародної торгівлі й ін-
вестишї капіталу. Оглін і 
Мід — ,, це піонери в тих 
ділянках економічних на-
ук", які розвивали свої тео-
рії в 1930-их і 1950-их роках 
— зазначила Королівська 
Академія Наук. 

?'л 

64-ий Відділ СУА в Ню Йорку, Н. Й. 
повідомляє, що 

ВИСТАВКА ТВОРЧОСТИ 
МОЛОДІ 

в домі СУА-УККА, 203 друг, Авеню, НЮ Йорк 

відкрита в днях: 
неділя, 23-го жовтня, від 1:30-5 по пол. 
субота, 29-го жовтня, від 12:00-5:00 по пол. 
неділя, 30-го жовтня, від 1:30-5:00 по пол. 

на яку щиро запрошує — 
Управа Відділу 

Увага! Сиракюзи й околиця! Увага! J 
Під протекторатом З 

УКРАЇНСЬКОГО КОНГРЕСОВОГО КОМІТЕТУ ” 
АМЕРИКИ - ВІДДІЛ СИРАКЮЗИ т 

відбудеться ” 
в неділю, 23 жовтня 1977 p., о год. 5 по пол. с 

в залі Вест Гілл Гайскул о 

ГОСТИННИЙ КОНЦЕРТ 
кол. солістки Київського 

оперного театру 
ГАННИ КОЛЕСНИК 

Акомпаньямент ЗеНОН ЛавриШИН 
Квитки в цінах 5,4 і 3 доляри в псредпродажу в українських 

крамницях, а в день концерту при касі. 

Заповідають відкриття чергового 
педагогічного курсу 

Чікаго (М. С.)— Педа- інституту є поглибити і по-
гогічний Інститут ім. Пет-
ра Могили в Чікаго пові-
домляє, шо після одноріч-
ноі перерви відкривається 
шостий з черги 2-річний 
педагогічний курс для евен-
туальних кандидатів на 
учителів у школах украІно-
знавства. У першому се-
местрі цього акад. року (10 
тижнів) залляновані два 
цикли викладів д-ра Васи-
ля Марку ся - „Україна 
20-го сторіччя" і проф. 
Мирослава Семчишина — 
„Українська Культура" 
(іст. огляд, ч. І). У дру-
гому, весняному семестрі 
будуть виклади з Основ 
виховання і навчання та ви-
ховної психології. 

УП Інститут, який існує 
уже 14 років, це самос-
тійна, академічного типу 
виша школа, а викладача-
ми є професори амсрикан-
ських університетів (колед-
жів) і відомі українські 
культурні діячі. Завданням 

ширити знання з україно-
знавчих предметів та на 
базі цих предметів подати 
студентам основні відо-
мості з педагогічних дио 
циплін. Курс розрахований 
на 4 семестри (два роки 
навчання) по 50 акад. годин 
у кожному. 

На курс приймаються 
кандидати, шо закінчили 
американську середню 
школу і 10-11 кляс yxpal– 
нознавчої школи, або ма-
ють рівнорядну освіту. Ви-
клади відбуваються кожної 
суботи, в часі від 10:30 
год. по пол. Початок ви-
кладів у суботу, 5-го лио 
топада, в приміщенні Сою-
зу Українок Америки при 
2218 В. Чікаго евеню. 

Письмові або телефо-
нічні зголошення на курс 
приймає д-р Дарія Маркусь 
5733 N. Central Park Avc, 
Chicago, ill. 60659. ч. тел. 
588-5904. 

Пам'яті інспектора 
Івана Білоуса 

Дня 18-го серпня 
1976 р. відійшов у Вічність у 
Детройті св. п. інспектор 
Іван Білоус. 

Народився він у селі Пу-
тянинці, Рогатинського по-
віту у 1892-му р. Після за-
кінчення учительської се-
мінарії в Тернополі, учите-
лював в тому ж повіті до 
вибуху Першої світової 
війни. Після покликання до 
австрійського війська 
перейшов в ряди Українсь-
ких Січових Стрільців, з 
якими брав участь у боях 
під Снмиківцями,на Лисоні 
і ін. Був старшиною 
Української Народної 
Армії, перебув польський 
полон. Повернувшись 
додому, став управителем 
школи в Серниках Серед-
ніх. Рогатинського повіту. 
Там же проявив свою 
працю, і на суспільному 
полі, закладаючи споживчу 
кооперативу і молочарню. 

жга^азцооооогоооогакю^ 

Американські Приятелі АБИ, Інк. 
повідомляють, що 

в днях 21-23-го жовтня 1977 р. відбудеться в Чікаго, Ілл. 
гл 

ЗВИЧАЙНИЙ ДВОРІЧНИЙ 
КОНГРЕС АП АБН 

в Шератон-Чікаго Готелю при 505 ПІВНІЧ МІЧІГЄН Авеню, Чікаго, Ілл. 
В ПРОГРАМІ: 

П'ятниця, 21-го жовтня 1977 р. 
10:30 ранку - Пресова Конференція. 
7-ма год. веч. - Закрите Засідання Управи. 

Субота, 22-го жовтня 1977 р. 
ІО-та год. ранку - Публічне відкриття Конгресу і ділова Сесія. 
3-тя гол. по пол. - Панель на тему: „Зовнішня політика ЗСА і поневолені Ро-
сісю націГ. 

7-ма год. вечора - Конгресовий Бенкет. 
Неділя, 23-го жовтня 1977 р. 

9:30 год. ранку - Звіти Комісій. 
11:30 год. ранку - Панель на тему: ..Національно-визвольна боротьба і людські 
права". 
2:30 год. по пол. - Вибори нових Органів і закриття Конгресу. 

Вступ 5.00 долярів для гостей. 
Управа АП АБН 

Йзииивсюв^^ 

Лікар-офтальмолог і очний хірург 

Д-р ЮРІЙ ПОПЕЛЬ 
повідомляє, що 

крім лікарської практики у Вільмінгтоні (Делевар) 
ординус у Філядельфії на очному відділі 

лічниці Темпл Університету. 
Приймає пацієнтів виключно в очних недугах для лікування 

чи хірургії ока за попереднім домовленням. 
1301 N. Harrison Street Temple University Hospital 
Wilmington, Del. 19806 Dept. of Ophthalmology 

Tel. (302) 656-8867 3401 N. Broad Street 
Philadelphia, Pa. 19140 

Tel. (215) 221-3185 

Своєю відданністю і 
трудом здобув довір'я 
селян і мав чималий вплив 
на національне усвідомлен-
ня селян, яке з москофільсь-
кого стало українським. 

В часі пацифікації 
п е р е н е с е н о його на 
вчительську працю у 
Польщу, де проживав аж до 
1942 р. Повернувшись того 
ж року д о р і д н о г о 
Рогатина, став директором 
повітового Союзу Koone– 
ратив. У 1944 р. подався на 
еміграцію, а в 1949 р. 
переїхав до Америки і осів в 
Д е т р о й т і . Тут зараз 
включився в учительську 
працю. Причинився до 
організації українознавчої 
школи на заході міста і в 
1952 р. став її директором. 
На тому пості працював 18 
років. У 1962 р. Шкільна 
Рада УККА іменувала його 
інспектором для чотирьох 
шкіл: в Чікаго. Детройті і 
Клівленді і на цьому 
відтинку він працював 10 
років. Склав при співпраці 
учителів Детройту, Клів-
ленду і Чікаго Читанку для 
УІ кл. Українознавчих 
шкіл. У половині 60 років 
став головою Учительської 
Громади в Детройті і 
чимало причинився до 
пожвавлення праці в цій 
організації. У 1970 р. 
обрано його головою 
Об'єднання Педагогів 
А м е р и к и , і тут він 
працював так довго, як 
довго на те дозволяло йому 
здоров'я. 

Нсоднокра і по писав 
статті у ..Свободі" на 
педагогічні і виховні геми. 

Крім педагогічної праці 
проявився б. п. інсп. Іван 
Білоус і на громадському 
полі в Детройті. При 
допомозі своїх приятелів 
зорганізував Об'єднання 
Бувших Вояків - Українців 
(ОБВУ) і був itofo першим 
головою протягом 6-ій 
років. Опісля егав головою 
Обласної Управи того ж 
товариства і цю функцію 
виконував 7 років. 

Зі смертю б. п. ІНСП. Івана 
Білоуса українська грома-
ла. а (окрема українське 
вчительство втратило ЦІННІ 
людину: бо небагато у нас 
одиниць, які мали остільки 
зрозуміння і жерівешюсти 
л.тя громадських, а в гом) і 
ПСДагОї ІЧНИХ справ, скільки 
мав СВ. 11. ІНСПСКТОр Іван 
Білоус. Цс була людина 
прані, яка дорОжила 
КОЖНОЮ ВІЛЬНОЮ ХВИ.ІИ-
пою. пюб її не змарнувати. 
а використати для добра 
СВО(ї СПІЛЬНО і И. 1 ОСОбЛИ" 
вим наголошенням укра-
Гнської о шкільництва. 

В рСОбист.ОМ) ЖИТТІ був 
погідної вдачі, любив 
жартувати і тим шобував 
собі приятелів. 

і томі іа.тишив за собою 
жаль всіх, хто Його знав і з 
КИМ ти співпрацював. 
Пам'ять про ПОКІЙНОГО 
жнтеме ДОВГО: зокрема 
серед учительських рялів. 

Ф. '. 1 юПиненьк:і 

УМІ ВІДЗНАЧАЄ 25-РІЧЧЯ 

ТОВАРИСТВО ЗА ПАТРІЯРХАЛЬНИЙ УСТРІЙ УКЦЕРКВИ 
ВІДДІЛ и ЕЛИЗАБЕТ, Н. Дж. 

запрошує на 

ЮВІЛЕЙНИЙ КОНЦЕРТ 
з нагоди 85-их Уродин і 60 років Священноєлужіння 

ПАТРІЯРХА ЙОСИФА 
Субота, 19-го листопада 1977 року, о год. 7-ій веч. 

у церковній зялі св. Володимира при Грір Аіе.. Елизабет, Н. Дж. 

Ювілейне слово - В. ПАСІЧНЯК 
В ПРОГРАМІ: 

„КАПЕЛЯ БАНДУРИСТІВ" при Ста-
ннці 1 УД У НА в Нюарку під мнет. керів-
ництвом О. ГОЛОВА ЦЬКОГО і В. Юр-
КЕВИЧА; Квартет „КАРАВАНА" під 
мист. керівництвом М. ШКВАРКА; Хор і 
„БОЯН" під. мист. керівництвом Р. ЛЕ-
ВИЦЬКОГО; Дует - В. і О. ОСЕРЕД-
ЧУКИ; Дует - Д-р Р. ГРАБ і Р. ЛЕ-
ВИЦЬКИЙ при акомпаньяменті 

М. САВИЦЬКОЇ. 

рі і 
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Члени Управи І учителі УМІ. На фото сидять (зліва): 
Така Богданська, Дарія Каранович, Мелянія Банлова, 
Галя Клим, Ольга Чипак. Стоять: Марія Мацькеанч, 

Рафаіл Венке, Калина Чічка-Андріснко. 

пам'яттю, а їхні прізвища 
с: Ярослав Барнич, Василь 
Безкоровайний, Любомнр 
Горницькнй, Стефанія Дзя-
дів, Галина Лагодинська 
Залеська, Вадим Кіпа, Зіно-
вій Лисько, Микола Нед-
зведський, Іван Неділь-
ський, Віктор Пацлавський, 
Людмила Тимошенко По-
левська, Микола Полев-
ський, Роман Савицький, 
Богдан Сарамага, Надія 
Недільська Слободян, Ро-
ман Ставничий, Ростислава 
Тсмницька, Роман Фороо 
тина, Микола Фоменко, Во-
лодимир Цісик, Миром Шн-
ян. 

О год. 5-ій по полудні 
Бенкстом-Зустріччю з Гро-
мадянством закінчимо 
З'їзд, на якому виступить 
Сеньйорка Відділу УМІ Д о 
тройту, піяністка проф. Ірн-
на Решсталович. та д-р Бог-
дан Лончина (промова). 

Господарем Бенкету буде 
д-р Степан Ворох. 

Ми з гордістю можемо 
ствердити, що зусилля му-
зик-ентузіястів не пішли 
надаремно. Через картото 
ку УМІ пройшли тисячі уч-
нів, які дістали добру фахо-
ву освіту, з яких деякі ви-
брали музику, як свою про-
фесію і стали учителями 
Інституту. 

Найважливішими досяг-
ненням одначе є це, що У МІ 
спопуляризував українську 
клясичну музику серед аме-
риканців. Завдяки учителям 
і учням УМІ твори україн-
ських композиторів прозву-
чали в репрезентативних 
залях Метрополії та в ін-
ших містах Америки, в ра-
діо, на телевізії, в коледжах 
та університетах і всюди 
зустрілись з дуже прихиль-
ною американською крити-
кою. 

Відновлення діяльности Інституту 
Української Мови 

Зважаючи на конечну 
потребу існування цент-
ральної наукової устано-
ви, шо координувала б 
творчі зусилля всіх україн-
ських мовознавців у діяспо-
рі, нещодавно відновив 
свою діяльність Інститут 
Української Мови в ЗСА. 
Основоположником Інс-
титуту був покійний проф. 
П. Ковалів ше 2-го берез-
ня 1950 р. 

Інститут Української 
Мови ставить перед собою 
такі завдання: 

1. Оберігати нормативні 
основи української мови на 
ЧУЖИНІ ВІД РІЗНИХ ШКІДЛН-
внх впливів (російських, 
польських, англійських). 

2. Розгортати й прова-
дитн науково-дослідну пра-
цю в різних ділянках ук-
раїнського мовознавства. 

3. Видавати друком нау-
кові праці з різних ділянок 
українського мовознавст-
ва. 

4. Гідно репрезентува-
тн українське мовознавст-
во перед чужинцями. 

Щоб успішно перевести 
в життя ці завдання, при 
ІУМ будуть створені такі 
комісії: Український право-
писннй центр, Комісія пра-
вопненого словника, Комі-
сія нормативної граматн-
кн української мови, Комі-
сія історії української мо-
вн. Комісія української rpa– 
фікн, Комісія загально-тех-
нічного словника. Комісія 
синонімічного словника та 
Комісія перевидання нау-
ковнх раритетів. 

Інститут Української 
Мови охоче співпрацюва-
тимс з іншими науковими 
установами, обмінюючись 
своїми виданнями, своїми 
співробітниками і своїми 
друкарськими засобами. 
Інститут успішно перево-
днть свою видавничу діяль-
ність. Друге видання ,,Ук-
раїнського правопису" 
проф. П. Ковалева вже 
майже вичерпане. Тепер 
друкується вже трете ви-
дання цього цінного право-

УАтінакуії Лумцатшнс 
^^pnap^fyfF 

1S6 2nd Avenue 
Ню Йорк. - 3 Літсра-

турно-Мнстецького Клюбу 
інформують, шо в п'ятнН" 
цю, 21-го жовтня ц. p., о 
год. 7:30 вечора у прнмі-
шенні цього Клюбу внсту-
плять гості з Мюнхену — 
д-р Володимир Маруняк, 
який доповідатиме на те-
му: „Українська еміграція 
в Европі'”Хстан, проблеми, 
перспективи) , та його 
дружина Наталія Натален-
ко-Маруняк - альт, яка при 
акомпаньяменті проф. Ле-
ва Стругаиького відспіває 
українські настроєві пісні і 
романси. 

писного довідника. 
Черговим виданням 

ІУМ буде видання пошнре-
ного „Правописного слов-
ннка" в 3-ох томах, шо 
матиме понад 120 тисяч 
слів. Група співробітників 
Інституту вже закінчила 
укладання першого тому 
цього словника. 

Щоб допомогти україн-
ським видавництвам, пре-
совим органам, організаці-
ям і установам, а також 
приватним особам у вирі-
шенні складних правопис 
них питань, члени ІУМ 
дають безкоштовні фахові 
поради. Звертатись на ад 
ресу: 

Ukrainian Language institute 
P.O. Box 54101 
Linden Hill Station 
New York, N.Y. 11354 

ЗСА готові продати 
більше зерна для СССР 

Вашінгтон. — Департа-
мент сільського господар-
ства минулого тижня пові-
домнв уряд Совєтського 
Союзу, шо ЗСА з уваги на 
великі налвишки, можуть в 
наступному році продати 
Москві до 15 мільйонів 
метричних тонн пшениці і 
кукурудзи. 

Проте, Дейл Гетавей, 
асистент секретаря сільсь-

кого господарства, заявив 
кореспондентам, що совєт-
ські власті відповіли, що 
ше не знають, чи куплять 
більше ніж 6 мільйонів 
тонн, шо є мінімальною 
кількістю, яку Москва зо-
бов'язалася закуповувати 
річно, коли в 1976-му році 
підписала 5-річний конт-
ракт із ЗСА. 

Ділимося сумною і. болючою вісткою 
з Рідними і Знайомими, що з волі Всевишнього 

відійшла у Вічність 
наша Найдорожча ДРУЖИНА. МАТИ і БАБУНЯ 

бл. п. 
ІВАННА з КЛОЧКІВ 

МАЦЯК 
народжена 10-го жовтня 1910 р, у Львові. 

Померла 7-го жовтня 1977 р. в Буенос Айрес. Арген-
тина. 

ПОХОРОН відбувся 8-го жовтня 1977 рок-у на цвин-
тарі О.п'вос. 

Горем опечалена родина: 
чоловік - ІВАН 
дочка - ХРИСТИНА ІВАНЧИШИН 

з чоловіком ІВАНОМ і сином 
ЮРІЄМ в Торонті, Канада 

дочка - АЛЕКСАНДРА ТКАЧУК 
з чоловіком ОСИПОМ в Буенос 
Айрес 

Ближча і дальша Родина в Україні та 
на еміграції 

ВІЧНА ЇЙ ПАМ'ЯТЬ! 

В ТРЕТЮ БОЛЮЧУ РІЧНИЦЮ СМЕРТИ 
нашої о Найдорожчого і Незабутнього 

МУЖА. БАТЬКА і ДІДУНЯ 
бл. п. 

Інж. ІВАНА ЯМРОЗИКА 
буде відправлена 

З А У П О К І Й Н А С Л У Ж Б А Б О Ж А 
в Н ю Йорку, в церкві св. Юра 

в неділю, 23 жовтня 1977 p., о год . 4 по пол. 
В глибокому смутку: 

ДРУЖИНА, ДІТИ і ВНУКИ 

Замість квітів на свіжу могилу 
бл. п. Олі Кобзяр-Черник 

зложили на збірку ДІТИ - ДІТЯМ: 
по 10 00 дол. - В. М. Заклннські. Я. Крижанівська, Д. О. 

Шепаровичі, О. Гомашівська. Б. 1. Внсопькі; 
по 5.00 ДОЛ. — Е. Джигало. 
Разом 55.00 дол. 

Щиро дякусмо. 
Ja ГУ УАЖДО: 

О. Томашівсі.ка 
і олова 

А. Давиденко 
секретар 

Ділимося сумною вісткою з Родиною, Приятелями і Знайомими, 
що в понеділок, 17-го жовтня 1977 p., відійшов нагло, у Вічність, 

наш Найдорожчий МУЖ. БАТЬКО і ЗЯТЬ 
бл. п. 

ОРЕСТ СТЕГНІЙ 
народжений 2-го жовтня 1925 року в Ходорові. Україна. 

ПАНАХИДА - в середу, 19-го жовтня ц. p., о год. 8-ій вечора в похоронному за-
веденні virginia. Statcn island. N.Y. 

ПОХОРОН відбудеться в четвер, 20-і о жовтня 1977 р. з української католицької 
церкви св. Тройці в Стетен Айленд при 288 Y'anderbilt Avenue. 

Горем прибиті: 
дружина - ЯРОСЛАВА 
син - СТЕФАН 
пасерб - ДЕНИС 
тешв - МАРІЯ ВОЙЦСХОВСЬКА 

Рідним, Приятелям і Землякам подасмо сумну вістку, 
шо 13-і о вересня 1977 року в Ьу нарешті. РУМУНІЯ, ВІДІЙШОВ несподівано у Вічність, 

нашНайдорожчий БРАТ і СТРИЙКО 
бл. п. д-р мед. 

ЕПАМІНОНД ТОМОРУҐ 
на 76-му році свого трудолюбивого життя. 

0 
В сороковий день смерти. в СУБОТУ, 22-го ЖОВТНЯ 1977 p., о год. 8-ій рано 

буде відправлена 
ЗАУПОКІЙНА СЛУЖБА БОЖА з ПАНАХИДОЮ 

в церкві СВ. ЮРА в НЮ ЙОРКУ. 
на яку запрошують в глибокому смутку: 

брати -
АЛЕКСАНДЕР 

г СИЛЬВЕСТЕР з родиною в Румунії 
братанок - ЯРОСЛАВ з дружиною МАРІЙКОЮ 
Ближча і дальша Родина в Америці і Европі 



СВОБОДА. ЧЕТВЕР. 20-го ЖОВТНЯ 1977 Ч. 230. 

Увага! 
ЖОВТЕНЬ 

місяць української книжки! 
ЄДИНА НАГОДА 

набути ці книжки під час 
ВЕЛИКОГО ОСІННЬОГО 

ВИПРОДАЖУ 

Богдан Казанівсьгий: ШЛЯХОМ ЛЕГЕНДИ -
спомини 8.00 

Міртала Карлиналовська (Бентон): Р А Й Д У Ж -
НИЙ МІСТ (переклад з російської мови Асі 
Г У М С Ц Ь К О Ї ) 5.00 

Ред. Іван Кедрин: 
а) ЖИТТЯ - ПОДІЇ - Л Ю Д И (спомини та 

коментарі) 20.00 

б) ПАРАЛЕЛІ В ІСТОРІЇ УКРАЇНИ 
нагоди 50-річчя Ризького Миру 

Іван Ксрннцький (Ікер): 
а) БУДНІ І НЕДІЛЯ - короткі історії 

3.00 

5.00 

б) ПЕРЕЛЕТНІ ПТАХИ (довші та коротші, 
менше й більше веселі історії, в краю, на 
скитальщині і на гостинній землі Вашінгто-
на написані (1942-1952) 1.00 

Д-р А. Т. Кібзсй: УКРАЇНСЬ КИ Й Л І К А Р - д р у г е 
поправлене і доповнене видання 5.00 

Микола Климншнн: В ПОХОДІ Д О ВОЛІ - спо-
мнни(том перший) 15.95 

Д-р Юрій Княжннський: Н А Р И С ІСТОРІЇ РИМ-
СЬКОЇЛІТЕРАТУРИ 5.00 

Олекса Кобець: 
а) ЗАПИСКИ ПОЛОНЕНОГО - пригоди 
і вражіння учасника Першої світової війни 3.00 

б) СХОДИТЬ СОНЦЕ - українським дітям і 
молоді декляматор-читанка (поезії, казки, 
опвідання) 3.50 

Микола Ковалсвський: ПРИ ДЖЕРЕЛАХ БО-
РОТЬБИ - мемуари 

Едвард Козак: ГРИЦЬ ЗОЗУЛЯ 
Любов Коленська: ПАВЛІВ ТРІЮМФ 

оповідань 
збірка 

3.50 

8.00 

4.50 

Алла Коссовська: 
а) ДВІСТІ ПЕРШИЙ 

б) ПАМОРОЗЬ поезії 

в) ЦІНАДУШІ 

1.50 

1.00 

6.00 

Михайло Коцюбинський: ТВОРИ 
1903-1912. два томи 

1884-1902. 
9.00 

Злекса Кузьма (сотник б. австрійської армії і УГА): 
ЛИСТОПАДОВІ ДНІ 1918 р. із шкіцами (рід-
кісне) 5.00 

Роман Купчннський: 
а) МИ Й Д Е М О В БІЙ альбомне мистецьке 

видання 

б) С К О Р О П А Д - поема 

16.00 

3.50 

В. Софронів Левицький: 
а) ПІД ВЕСЕЛИМ ОБОРОГОМ - п сси тсат-

рів малих форм 

б) Ю Н И Й С К О М О Р О Х - п'сса для молоді 

Богдан Лепкий: ПІД ЯЛИНКУ 

і Леся Лисак: ТЕРПКІ ПАХОЩІ новелі 

5.00 

6.00 

2.50 

5.00 

Д-р Михайло Лозинський: Г А Л И Ч И Н А В РР 
1919-1920 5.00 

Д-р Лука Луців: 
а) ОЛЬГА КОБИЛЯНСЬКА В СТОРІЧЧЯ її 

Н А Р О Д И Н 1.00 

б) ВАСИЛЬ СТЕФАНИК СПІВЕЦЬ УК-
РАЇНСЬКОЇЗЕМЛІ 8.00 

в) ІВАН Ф Р А Н К О БОРЕЦЬ ЗА НАЦЮ-
НАЛЬНУ І СОЦІАЛЬНУ СПРАВЕД-
ЛИВІСТЬ 5.00 

г) ІВАН Ф Р А Н К О ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ 
(випролаж) 1.00 

г) МАРКІЯН ШАШКЕВИЧ БІОГРАФІЯ І 
ХАРАКТЕРИСТИКА ТВОРЧОСТІ 2 50 

л) ТАРАС ШЕВЧЕНКО СПІВЕЦЬ УКРА-
ЇНСЬКОЇСЛАВИ І ВОЛІ 2.00 

Уляна Любович: РОЗКАЖУ ВАМ ПРО КАЗАХ-
СТАН(другсвже видання) 5.00 

Д-р Іван О. Максимчук: НАРИС ІСТОРІЇ РОДУ 
ПЕТРУШЕВИЧІВ 5 00 

Д-р Іван Макух: НА НАРОДНІЙ СЛУЖБІ 4.50 

Петро Мірчук: СТЕПАН БАНДЕРА СИМВОЛ 
РЕВОЛЮЦІЙНОЇ БЕЗКОМПРОМІСОВОС-
ти : 3 00 

Богдан Ннжанківський: СВЯТО НА ОСЕЛІ 
вість 500 

Замовляти м о ж н і в книг арському відділі при ,.Cno– 
боді", пересилаючи чек або поштовий переказ, долу чуючи 
оплату на кошти пересилки від S1-S3 (в залеж гості віл 
кількості книжок). 

Мешканців стейту Н ю Джерзі забов'язус 59k стей-
тового податку. 

Увага! При закупі трьох книжок, 
четверту додаємо даром! 

ф 

USVOBODA" BOOKSTORE 
ЗО Montgomery Street Jersey City, N. J. 07302 

Конгрес відклав заборону 
щодо продажу сахарини 

Вашінгтон. — Палата 
Репрезентантів у понеді-
лок, 17-го жовтня, 375-ма 
голосами проти 23-ох npo– 
голосувала відкласти на 18 
місяців заборону щодо 
продажу сахарини, яка, 
згідно з дослідами в кіль-
кох канадських ляборато-
ріях, може спричинювати 
недугу рака. Заборону за-
пропонувало Управління 
харчів і ліків, але під натис-
ком публічної опінії зако-
нодавці вирішили тимчасо-

во відкласти цю заборону, 
щоб дати змогу урядовим і 
приватним американським 
лябораторіям перевести 
додаткові досліди. 

Сенат ще минулого мі-
сяпя вирішив відложнтн 
заборону щодо сахарини, а 
тепер спільна комісія обох 
Палат Конгресу старати-
меться полагодити розбіж-
НОСТІ МІЖ ДСШО ВІДМІННИ-
ми р і ш е н н я м и с е н а т о р і в і 
конгресменів . 

'^фффффффЮФффіфЮФФФІІЬМІІФШФФФЖ—ІЮФтіЮІ 

Оказійно продам 
кільканадцять оригінальних образів 

НИКИФОРА 
з більшої приватно! колекції 

Телефонувати (212) 889-8799 
щоденно від 10 до 12 гол. вранці або від 9 д о 11 год . вечорв 

і W00000000000000 0000000^0000000000000jHav^^^^^^^^^^tft 

З огляду на малу кількість присутніх, заповіджені 
на суботу. 17-го вересня 1977 року 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ 
Т-ва „Дністер", Відділ 361 УНСоюзу 

ПЕРЕНЕСЕНО 
на суботу, 22 жовтня 1977 p., о год. 4 по пол. 

В У НДОМІ при 140 Друга Авена В Н ю Й о р к у 
кімната ч 22 

На порядку нарад: звіти уступаючої Управи, вибір 
нової Управи та ПЛЯМ праці на 1978 рік. 

Проситься всіх членів прибути. 
Якщо на означений час не буде передбаченого ста-

тутом кворум, то Збори відбудуться годину пізніше при 
кожній скількості присутніх 

М. Пізнак. предс. 
1. Пригода, касир 

П. Кучма, секр. 

ІКШ 
KOBASNIUK TRAVEL INC. 

157 Second Avenue 
NEW YORK. NY. 10003 

(212) 254-8779 

Цією дорогою складаємо сердечну 
ПОДЯКУ Всім Клієнтам, які подорожува-
ли користуючися нашими обслугами в 1977 
p.. як теж туристам, які брали участь у 
наших групових прогульках в Україну та 
інші краї Східньої Европи. 

В цей час рекомендуємо замовлення зи-
мових та весняних подорожей до Мехіко, 
на Карабійські острови. Фльориду. як теж 
довільний вибір пароплавних прогульок 
(крузи). 

З нагоди нашої Річної Зустрічі 
Учасників Подорожей в Україну, яка 
відбудеться на Союзівиі 

К А Н Ц Е Л Я Р І Я Б У Д Е З А К Р И Т А 
В Д Н Я Х 22. 23 і 24-го жовтня 1977 р. 

Віра і Антін Ш У М Е Й К И 

УТ'УТ'ІТ'Р' .Ч'І'Т'.-ЧУТ'ГТТРІТ'ІТГІ'І'ГІ'ГІ 

Складати гроші чи позичати 

НАЙКОРИСНІШЕ 
у Федеральній Кредитовій Кооперативі 

,САМОПОМІЧ" у НЮ ЙОРКУ 
Ф вус річної дивіденди від членських ошддностей -

виплачуємо чвертьрічио. 
Ф Безплатне життєве забезпечення ощадностей до 

висоти S1,000.00 і позичок до висоти 510,000.00 
Ф Ощадності членів забезпечені Федеральною 

агенцією до висоти 540,000.00 на одного члена. 
О ЩадкичІ цертифікати одно, дво і три річні на 

виші відсотки. 
Ф Позички особисті та моргеджі — на низькі від-

соткн до сплати в догідних місячних ратах. 
Self Reliance (N.Y.) Federal Credit Union 

108 Second Avenue, New York, N.Y. 10003 
Tel. (212)473-7310 

ДГЛі l J' J, ''– l ' , j і ДЇ1 AT' І ІІІ Ж ш 1 ш І ,т , 1 АТ, 1 ДЯДИмИДДі Я Д Д Д ДД ІД X п'. 

У К Р А Ї Н С Ь К И Й Н А Р О Д Н И Й СОЮЗ 

прийме негайно на різні околиці ЗСА 
і Канади на дуже корисних умовах 

праиі 

ОБЛАСНИХ 
ОРГАНІЗАТОРІВ 

' Постійна праця. Зяпевн?на платня. Соціальне, життьове і ак-
цидентове іабгіпечеііня. Пенсійний фонл. Вакації. 

” Першенство мають професійні всевгураційні спеціалісти. Ожо-
чит працювати для У Н Союзу - перепнніколимо. 

” Зголошуйтеся листовно або телефонічно: 

Ukrainian National Association 
30 Montgomery St., Jersey City, NJ , n'7303 

Tel: N.J. (201) 451-2200 - N.Y. (212)^27-5250-1 

Педагогічні Курси на УВУ 

Студенти на Педагогічних Курсах в УВУ слухають вишин 
лу проф. д-ра Лесі Кнсілевськоі-Ткач. 

КОВСЬКИЙ з Парижу, Фран-Цього літа я мала змогу 
брати участь у Педагогіч-
них Курсах в Українському 
Вільному Університеті в 
Мюнхені, Німеччина. Kyp– 
сантів було тринадцять: 
шість з Англії, трос було з 
Чікаго, а з Бельгії, Едмон-
тону, Канади, з Риму. Італії 
та з Югославії приїхало -
по одному. Склад професо-
рів був дуже добрий, а їхні 
виклади - дуже цікаві. Ви-
кладачами на Педагогічних 
Курсах були професори з 
Америки, Франції та Ні-
меччини. 

Ці Педагогічні Курси, 
програму яких підготовили 
Ректорат і Філософічний 
Факультет УВУ, відбували-
ся від 18-го липня до 12-го 
серпня. У тих чотирьох 
тижнях усі ми молоді учите-
лі і виховники перейшли 
вишкіл корисний в нашій 
праці з українською моло-
лю в суботніх школах і мо-
лодечих організаціях. Про-
грама курсів, шо була ви-
працьована так. щоб дати 
нам змогу познайомитися 
із головними завданнями і 
метолами педагогічної пра-
ці в ділянці українознав-
ства. була така: 

Введення в проблематику 

шя; 
Проблеми етнічного ви-

ховання українців у діяспо-
рі - д-р Д. Маркусь з Чіка-
го. ЗСА. 

Педагогічні курси в УВУ 
не тільки доповнили моє 
знання української культу-
ри, мови, історії і географії, 
але рівнож допомогли мені 
зрозуміти психіку сьогод-
нішної української дитини 
та представили мені різні 
методи її навчання. 

Для мене, молодої учи-
тельки, ці курси були дуже 
корисні, тому раджу заці-
кавленим особам скориста-
ти з подібних курсів у май-
бутньому в Українському 
Вільному Університеті. 

Віра Лехнюк 
учителька Школи Україно-
знавства при осередку 
СУМА ім. Дмитра Вітов-
ського в Палатаяні, Іллі-
ной. 
ФФФФОЮФФФФФФФФФФІФвФИЮФФ 

МІСЯЦЬ ЖОВТЕНЬ! 
МІСЯЦЬ КНИЖКИ! 

В СУРМІ Є ВИПРОДАЖ 
КНИЖОК! 

Як внпродаж, то випродаж! 
100 різних книжок за S10.0G. 
(Люди платять 510.00 за один 

української культури ..шов" на Бродвсю. або за одну 
вечерю). З тих книжок будете 
мати розривку на цілий рік. 
Якщо б їх видано тепер. 

коштували б S500.00. 
Книжки унікальні, від 25 центів 
до S3.00 одна. На пересилку їх 
пришліть S 2 . 0 0 . Якщо 
приїхали б їх забрати 
особисто, дістанете в додатку 

слоїк меду. Пишіть: 

Surma Books 
11 East 7th Street 

New York, N. Y. 10003 
По мед в гуртовій ціні, щоб 
Вам було солодко цілу зиму. 

кличте мене до хати: 
(201) 327-6072 

М. Сурмач 
ЧФ0ФФ9Ф46ФФ1ФФЖФФФФФФФФ4 

проф. д-р В. Янів з Мюн-
хену: 

Українське шкільництво 
в першій половині XX сто-
ліття - проф. д-р Г. Вась-
кович з Мюнхену: 

Педагогічна психологія 
проф. д-р Р. Трач з Рочсс-

теру. ЗСА; 
Методи викладання укра-

їнської мови - проф. д-р Я. 
Гурськнй із Сиракюз. ЗСА; 

Метоли навчання україн-
ської літератури - д-р Ки-
сілевська-Ткач з Мейпяву-
ду. Н. Дж.. ЗСА: 

Основи історичної MCTO– 
дикн - проф. д-р П. Фсден-
ко з Мюнхену: 

Географія в школах укра-
їнознавства - д-р А. Жу-

іііііііііііііішішіііііііііпііішіїїіпііііітш 
Мі. юна Рудницька. 
Невидимі 
Стигмати 

Кннжка у тпердій темно-брон-
ІОНІЙ обгортці із золотими 
Зуквами. 552 сторінки із фо-
тографічною документацією. 

Ціна 15.00 долярів. 
SVOBODA 

ЗО Montgomery Street 
Jersey City. N J . 07308 

Мешканців сісйтч Ню Джерзі Ю 
бов'япс у ; стеятового податку. 

ІИІІІПІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІШІШІІШІІІІІІІІІІ. fc 

КРЕМЛЬ ШУКАЄ НОВИХ... 
(Закінчення 

ватимуть до соціялізму під 
французькими прапорами. 
Виглядає, отже, що стаття 
Тореза в совстському жур-
налі була надрукована тіл ь-
ки для з а с п о к о є н н я 
власного розчарування. 

З приватних розмов в Бе-
ограді виходить , що 
Москва тепер перекинула 
свою злість з еспанських на 
французьких комуністів, які 
не пішли шляхом своїх іта-
лійських колег і не засудили 
достатньо в ідо середніх тен-
денцій комуністичних пар-
тій на Заході. Багато 
делегатів на Європейській 
Конференції подивляли 
югославський зразок кому-
нізму і систему, яка дозво-
лила більше, як котране-
будь комуністична країна, 
на виміну людей й ідей, 
згідно з кінцевою постано-

РФФФФФ0 ЮФФІФФФФ—ФЮЦ 

ЗБОРИ 
ВІДДІЛІВ УНС 

І 

іфФ9ФфііМФ9ФФІфФффФФФФФвФ0Ф 

зі crop. 1-ої) 
вою Гельсінкської угоди, 
але залишила за собою кон-
тролю над політичним й ін-
шим життям країни. „Треба 
д о с в і д у " , - заявив 
представник Югославії, 
якому висловлено признан-
ня, Він також був радий, що 
до Београду приїде Ю. Ан-
дропов. шеф совітського 
КҐБ, якому , ,можуть 
відкритися очі на багато 
фактів". У відкритій дебаті 
голова польської делегації 
Маріян Доброссльск і 
також обороняв систему в 
Польщі, відмічуючи. що 
уряд проголосив амнестію 
для в'язнів, яка включала 
робітників, шо виступали 
проти урядової програми. 

ВСТУПАЙТЕ В ЧЛЕНИ 

УНСоюзу! 

П'ЯТНИЦЯ, 
21-го ЖОВТНЯ 1977 р. 

НЮАРК-ІРВІНГТОН, Н. Дж. 
Місячні збори Т-ва Зап. Січ 371 
Відд., о год. 7-ій веч. в залі 
УНДому в Ірвінгтоні, Н. Дж. 
Проситься чл. вирівняти 
залеглі вкладки. Стефанія 
Стеців. гол., В. Шпирка, заст. 
гол., Леся Назарук. кас., Ю. 
Баранюк, фін. секр. 

НЕДІЛЯ, 
23-го ЖОВТНЯ 1977 р. 

ПАТЕРСОН, Н. Дж. Місячні 
збори Т-ва ім. Т. Шевченка 64 
Відд. о год. 2-ій по пол. у 
Вінярського. Проситься чл. 
прибути на збори, вирівняти 
залеглі вкладки та відібрати 
дивідендові чеки. Управа. 

РОЗШУКИ 

МИКОЛА 
БУТКОВС'ЬКИЙ 

пошукус 
БОГДАНА 

БУТКОВСЬКОГО. 
Прошу зголоситись до 

L1KER1A KARP1W 
72-42. 52nd Avenue 

MASPETH. N.Y. 11378 

HELP WANTED 

EXP. POLISHERS 
Steady work. 40 hour week. Good salary 

TOP JOB METAL P011SH1NG CO. 
177 B!wktt St.. Newark. N.J. 

Call (201) 622-6939 

j f - - - - - ?ФФФіФЖФіФФФФ0Ф0ФФФФбФФтФФФФФ0ф0ФФФФФі 

MAINTENANCE REPAIR MEN 

Permanent full time positions for general building maintenence applicants. 
Must have own tools and some experience in carpentry, painting and plastering. 
Excellent fringe benefits and starting salary. 

Apply - Personnel Dept. phone (201) 653-4100 
THE TRUST COMPANY Of NEW JERSEY 

35 Journal Square, Jeraey City. NJ . 07306 
An Equal Opportunity Employer. 

Фю—олФФеаФФФ—тоФФФФОФГііФФтФФФФФФФФЄФЄФФФФФі' 
9^^mmWlAA00Al4rmnA000A0AAA0A00l0lAA0lA0l0lll00vvvyvvvi0l0vvvvvvm0vvi0vi0Uvi00f9b 

Телеф. (201) 372-0468 

Ь ROSE-HILL MONUMENTS 
184 UNION AVENUE IRVINGTON, N.J. 07111 

S. ZEUNSKY - ПИЛИП ЧУИ 

П Е Р Ш В УКРАЇНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО НАД-
ГРОБНИКІВ. СТАВЛЯЄМО ПАМ'ЯТНИКИ НА ВСТХ 

ЦВИНТАРЯХ І НА СВ. АНДРІЯ В С. ВАВНД 
БРУК. НЮ ДЖЕРЗІ. 

Granite Marble Bronze 
^^00^^^^^^^Mv^^j^^^^^^0^^0^0m0^t^mt^^^^0^0^m0^t^0t0tmm0m^0m^0^mmm 

ТАРЗАН, Ч. 7S39. Тарзанова обіцянка 

REAL ESTATE 

КЕРГОНКСОН, Н. Й. 
4-род., всл. площа - на 
границі села. МУСИТЬ продати. 
S21.000. 

2 поп. дім, 6 кімн.. в добр. 
стані, нова піч. холодільня. 
КИЛИМ. МСЖУС З ПОТОКОМ. 
S21.500. 

Дім ранча, 1 м. до села. 6 
кімнат, всі влаштування, вид. 
на гори. Абсолютно в 
чудовому стані. 541,500. 

KATES REALTY 
Kcrhonkson, N.Y. 

(914)626-4141 

ХОЧЕТЕ ПРОДАТИ 
АБО КУПИТИ 

БУДИНОК, ВИЗНЕС. ЗЕМЛЮ 
звертайтеся до 

УКРАЇНСЬКОЇ ФІРМИ 
О Е М І М REAL ESTATE CO. 

08 — Second Avenue 
Now York. N.Y. Tel.: 417-6400 

FUNERAL 01RECT0RS 

ПЕТРО ЯРЕМА 
УКР. ІЮГРЕБЯИК 
ЗаЛмастьол Похоронами 

в BRONX. BROOKLYN. 
N E W YORK і ОКОЛИЦЯХ 

КОНТРОЛЬОВАНА 
ТЕМПЕРАТУРА 

Peter Jarema 
129 BAST 7th STREET 

NEW YORK, N.Y. 
ORegon 4-2568 

S1NKOWSKY 
FUNERAL SERviCE 

3535 East Tremont Avenue 
BRONX, N.Y. 10465 

Tel.: 803-2475 
a 

191 Avenue "A" 
NEW YORK. N.Y. 10009 

Tea.: 674-3630 
Директор Л О С И Ф 

С Е Н К О В С Ь К И П 
Завідує влаштувавшім по-
хороніп в каплицях, поло-
женнх в кожнім районі 
міста. Похорони по МІІІІ-

мальпмх цінах. 

Richard H. Burnadz 
УКРАШСЬКІПТ 

ПОГРЕВНІПІ 
McNERNEY BURNADZ 

FUNERAL HOME 
971 Lake view Avenue 

OLBFTON, NJ. 
Phone (201) 772-1880 

R. H. Bnrnadx — 
i . t. McNerney 

Funeral Directors 
Chapels available through 

out the Metropolitan Area. 

7 WHAT'S THlS 
'MAJESTY' 
TH!NG, DON f 

MISS ЛАРЄ F A N C I E S 
THE T1TLE, 'QUEEN 
OF PfAMONOS'... 
PROBABLV бот THE 
ІРЄА FROM A 
PUBLIC RELATIONS 

GENIUS ' 

W'S'– Ш 
Що, Доне,, мас означати тів"... Напевно піддав їй цю минулому зумів здобути 

той термін: „її Вслнч- гадку якийсь „геній" з собі досить поважну під-
ність".' рсклямної фірми! тримку... 

Ха! Вона мені нагадує одного Проте, вона має деякі 
Панні ДжеЙл полобасть- деспотичного кімнатного додаткові „плюси"! 

ся титул ..Королева діяман- маляра, який в недавньому їй не пощастить спрнчи-

нити народам Африки ще 
більшу наужду, ніж вони 
яже тепер переносять, як 
теж не пощастить довести 
до поширення існуючих 
конфліктів... Я зроблю все 
можливе я цьому напрямі! 


